
Notulen oudercommissie PSZ Robbedoes 
 

 
Locatie:  Van Looijstraat 12 (Mandy) Datum:  Maandag 30 oktober 2017 
Nummer: 1    Tijd:  Vanaf 20:00 uur 
 

 
Aanwezig: Mandy, Zeynep, Kim 
Afwezig: Laura 
 

 
Voorzitter: Kim  Notulist:  Kim 
 

 
Agenda: 
1. Opening 
2. Agendapunt 1: Voedingsbeleid 
3. Agendapunt 2: Pedagogisch werkplan 
4. Agendapunt 3: “Verdeling taken” 
5. Agendapunt 4: Overdracht 
  - NAW gegevens 
  - Mail gegevens (bij elk aftreden wachtwoord wijziging i.v.m. privegegevens). 
6. Rondvraag/W.V.T.T.K. 
7. Overzicht actiepunten 
 

 
1. Opening 
Om 20:00 uur wordt de bijeenkomst gestart. 
 
2. Agendapunt 1: Voedingsbeleid 
- Onder het kopje “Wat trakteer je” -niet doen-. 
Er wordt een beschrijving gemaakt wat wel en niet mag of kan. Er wordt eerst het e.e.a. beschreven en 
ertussen staat snoepgoed. Hiermee wordt dus aangegeven dat er dus helemaal geen snoepgoed gegeven mag 
worden. Wij als oudercommissie zijn het hier niet mee eens. Wel met de gevaren van snoepgoed zoals 
kauwgum, lollys en popcorn. Ook chips lijkt ons niet goed. Muffins daarentegen kunnen wel goed zijn mits deze 
zelf gemaakt worden en niet te groot worden aangeboden. Yoghurtsnoepjes kunnen een goed alternatief zijn.  
 
- ter aanvulling op het aanbod van fruit 
Wij als oudercommissie zouden ook graag groente willen stimuleren. Komkommer, paprika en eventueel 
wortel zouden een mooie aanvulling kunnen zijn.  
 
- In het voedingsbeleid wordt niet vermeldt wat de kinderen in de middag krijgen.  
 
3. Agendapunt 2: Pedagogisch werkplan 
- Voor de herfstvakantie waren er drie mensen extra op de groep naast de pedagogisch medewerkers. Een 
dame was een snuffelstagiaire. Wij weten niet wie die andere twee dames waren. We weten dat er zo nu en 
dan iemand mee loopt maar vragen ons af of het wel goed is om drie mensen tegelijk extra op de groep te 
hebben. Wij kunnen ons voorstellen dat dit verwarrend is voor sommige kinderen.  
 
- Wij missen een deel over seksuele ontwikkeling. Dat speelt al in de jonge leeftijd een rol. Weliswaar in lichte 
mate. Onze vraag hoe hiermee wordt omgegaan. Wordt het kort gehouden of wordt hier op ingegaan.  
Voorbeelden: doktertje (trui omhoog), ik ben mama en krijg een baby, ik ben een meisje en jij een jongen, etc. 
 
- Waar vinden wij het protocol over medicatiegebruik (Volgens BIG registratie??) 
 
 



4. Agendapunt 3: “Verdeling taken” 
- Mandy (secretaris) 
- Zeynep (notulist)  
 
5. Agendapunt 4: Overdracht 
- NAW gegevens 
Mandy Hooglucht 
 
Zeynep Kara Alan 
 
Laura Jansen 
 
- Mail gegevens (bij elk aftreden wachtwoord wijziging i.v.m. privegegevens en niet zichtbaar in de map) 
Inlog: oc.skh.robbedoes@gmail.com 
 
6. Rondvraag/W.V.T.T.K 
- De voordeur zit niet zo vaak meer op slot. Om de veiligheid van leerlingen te waarborgen zouden wij 
adviseren deze steeds weer op slot te draaien. Voor de verbouwing werd dit trouw gedaan. Ouders stonden 
geregeld voor een dichte deur. Nu kan iedereen ieder moment naar binnen lopen.  
- Vraag van Laura: 
Mentorschap, hier weet ik niets van. 
Antwoord: Wanneer een kindje start op de peuterspeelzaal krijgt elk kindje een mentor. Dit is een pedagogisch 
medewerker van de peuterspeelzaal. Hij/zij houdt het ontwikkelingsproces van het kindje in de gaten. Wanneer 
het kindje vier wordt schrijft de mentor een overdracht voor de basisschool. Met toestemming van de ouder 
wordt deze brief naar zijn/haar nieuwe school gestuurd.  
Mocht het kindje gedurende zijn/haar peuterspeelzaaltijd bijzonderheden vertonen, dan kan de mentor 
contact opnemen met de ouder/verzorger om te kijken naar de behoeftes van het kindje en eventueel een 
aanbod doen voor hulp van een derde partij om zo de ontwikkeling van het kind in goede banen te leiden.  
- Vraag van Laura: 
Is er een controle voor medewerkers? Bijvoorbeeld een verklaring van goed gedrag? 
Antwoord: Elke werknemer dient een verklaring omtrent goed gedrag te hebben. Deze wordt nog voor de 
eerste werkdag een een werknemer aangevraagd. Zonder VOG mag de werknemer nog niet starten. Dit is 
wettelijk vastgelegd sinds 1 maart 2013.  
- Vraag van Laura:  
De thema’s worden wisselend in het jaar aangeboden. Soms is het thema regen al in de lente en een andere 
keer in de herfst. Misschien handig om deze thema’s altijd op hetzelfde moment van het jaar aan te bieden.  
- Maandag 13 november is Kim helaas verhinderd van het overleg.  
 
7. Overzicht actiepunten 

❖ NAW gegevens wijzigen in mail (Kim) 
❖ Mail opschonen en gereed maken voor overdracht (Kim) 
❖ Map voor psz klaarmaken voor ouders die dit willen inzien. Persoonlijke gegevens worden hier 

doorgestreept en is alleen voor de oudercommissie leesbaar (Kim) 
 


