
Notulen vergadering oudercommissie ’t Eigenwijsje 4 februari 2019 

1. De vergadering wordt geopend. En er wordt toelichting gegeven over de oudercommissie aan nieuwe 
leden. Gewenst aantal leden wordt ook besproken, conclusie rond de 6 (ivm afmeldingen). Besproken 
is dat er geen oproep meer gedaan zal worden voor nieuwe leden, wel wordt de mogelijkheid tot 
deelnemen gemeld bij informatie voor ouders van nieuwe kinderen. 
 

2. Notulen vergadering van 26 november 2018 worden goedgekeurd. 
Afspraken vorige vergadering: 
- Ophangen infobord bij de ingang à is vertraagd doordat de levering van de nieuwe entree 

iets is vertraagd. Er wordt naar gestreefd  om deze maand te starten. 
-  Deur klemt/valt zwaar dicht à Wordt gerepareerd. 
- Kapster à is geweest op di 30 januari, er werd enthousiast gereageerd door ouders. 
-  Veiligheid uitgang à er is een pion op de tegel geplaatst, dit werkt goed. 
- Moestuin à wordt opgepakt door pedagogisch medewerkers. 
 

3. Mededelingen 
-  Email: geen email binnengekomen 
-  Nieuwe leden stellen zich voor. voorgesteld deze keer mee te kijken en eventueel 

plaatsnemen in de OC. Bespreken dit later. 
-  Vanaf heden neemt assistent leidinggevende ook deel aan de vergaderingen van de OC. 
 

4. Zomerfeest 
- Datum: ivm start zomervakantie 12 juli wordt voorgesteld eind juni het zomerfeest te 
organiseren. 
- Dag van de week: mogelijk zaterdag? Er wordt geïnformeerd bij pedagogisch medewerkers 
naar voorkeur.  
- Activiteiten: Cakejes versieren?, schminken?, springkussen?, kleine markt met de opbrengst naar een 
goed doel, poppenkast? 
- Feestcommissie: 2 leden vanuit OC en er worden 2 personen  geïnventariseerd bij pedagogisch 
medewerkers.  
 

5. Rondvraag 
- Stint: er wordt nog gezocht naar een alternatief, mogelijk golfkar, busje, nu wordt het voor 
een deel fietsend of lopend gedaan, en worden er extra uren ingezet. Geen ideale situatie, daarom 
wordt er verder gezocht naar een oplossing. 



- Wendagen: overgang van 1x wennen naar een hele dag blijven blijkt voor sommige kinderen 
heftig. Het zal kenbaar gemaakt wordt dat hier ook langer over gedaan mag worden. 
-  Ninja academie voor BSO: leuk idee voor BSO in de vakantie, wordt opgepakt. 
-  Hoeksteen over naar continu rooster: opvang zal hieraan aangepast worden. 

 

Datum volgende vergadering 6 mei 2019 


