
Notulen vergadering Oudercommissie met leidsters Robbedoes 

Datum: 6 februari 2018 

Tijdstip: 19.30 

Aanwezig:  

Oudercommissie: Mandy Hooglugt, Zeynep Kara, Marianne Verkleij, Izequiel Eugenio en Laura Jansen 

Leidsters: Mirelli, Renate, Joyce  

Notulist: Laura Jansen 

 

1. Opening 
 

Mandy heeft het voorzitterschap overgenomen van Kim. De reden van de huidige vergadering is dat 

er na de vorige bijeenkomst van de oudercommissie notulen zijn gepubliceerd op de website, terwijl 

de leidster hier niets vanaf wisten.  

We zijn het er allemaal over eens dat transparantie heel belangrijk is, maar eerst moeten de leidsters 

hun reactie kunnen geven. Nu stonden er bijvoorbeeld vragen in, waarvan het beter is dat ze eerst 

beantwoord worden, voordat het gepubliceerd wordt.  

2. Functie oudercommissie 

De oudercommissie geeft adviezen, en mag vragen stellen over bepaald beleid. SHK bepaalt 

uiteindelijk wat hiermee gebeurt.  

3. We bespreken puntsgewijs de notulen die op de website gepubliceerd waren. 

3.1 Voedingsbeleid 
 

Oudercommissie vindt sommige regels wat overdreven. Leidsters leggen uit dat er een geschiedenis 

achter zit. Sommige ouders gaven vroeger bijvoorbeeld een broodje mee, omdat het kindje niet goed 

ontbeten had. Dit werd van kwaad tot erger, tot kinderen grote koeken meekregen. Toen is besloten 

regels hierover op te stellen, om extreme gevallen te voorkomen. 

Ook t.a.v. traktaties is deze keuze gemaakt, omdat ouders soms echt te grote traktaties maakten. 

Mandy vraagt zich af of kinderen het wel leuk vinden om fruit te trakteren, leidsters geven aan dat 

het kind het uitdelen al leuk vindt.  

Oudercommissie vraagt zich af of traktaties ook daadwerkelijk veranderd zijn. Sommige kinderen 

trakteren nog steeds op snoep, in dit geval wordt het meegegeven naar huis, zodat de ouders zelf 

kunnen bepalen of ze het aan hun kind geven.  

3.2 Pedagogisch beleidsplan 

De leden van de oudercommissie hebben vorig jaar het pedagogisch beleidsplan gelezen en hierop 

opmerkingen gegeven. Zo stond er bijvoorbeeld in dat ieder kind een eigen mentor heeft. Dit blijkt 

vanaf 2018 te zijn, voor de nieuwe kinderen. Dit wordt tijdens de intake gecommuniceerd.  

Mentor is vooral verantwoordelijk voor overdrachten, en het bespreken van eventuele problemen. 

Maar in principe doen de leidsters het allemaal samen. De ouders (van de OC) zien dit ook. 

 



Er zijn ook kinderen met een VVE indicatie (bijvoorbeeld als ze een achterstand hebben), deze 

kinderen gaan gewoon mee met de groep, dit stimuleert.  

OC vraagt zich af waarom overdracht alleen op papier plaatsvind en bijvoorbeeld niet een 10-

minuten gesprek.  Voor peuters met een VVE-indicatie waren er altijd al zogenaamde 

ontwikkelgesprekken met ouders. Met ingang van dit jaar zal ook aan andere ouders een 10-

minutengesprek aangeboden worden. Dit gesprek vind 1x per jaar plaats aan de hand van een 

ingevulde registratie in KIJK! De oudercommissie zal binnenkort ook het aangepaste pedagogisch 

beleidsplan waarin dit punt is beschreven ontvangen. 

3.3 Extra mensen aanwezig naast leidsters 

In de notulen is beschreven dat Mandy en Kim een keer gezien hebben dat er naast de leidsters nog 

3 andere mensen aanwezig waren, dit vonden ze erg veel.  

Leidsters geven aan dat het een uitzondering moet zijn geweest, want meestal wordt er een 

maximum van 2 aangehouden.  

- Er is soms een IB-er ter ondersteuning 

- Soms is er iemand van de GGD om te observeren 

- Soms is een snuffelstagiare 

Oudercommissie adviseert om: 

- Een maximum van 2 extra mensen aan te houden 

- Ouders hierover te informeren, als het van tevoren bekend is 

3.4 Seksuele ontwikkeling 

In de notulen is beschreven dat de oudercommissie aandacht wil voor seksuele ontwikkeling. Dit is 

vooral vanuit Kim gekomen, de andere ouders hebben hier geen behoefte aan.  

Leiders vertellen dat kinderen van de leeftijd van de PSZ nog geen seksuele gedachten hebben, bij 

signalen wordt dit natuurlijk wel besproken. Dit gebeurt eerst intern.  

4. Eindfeest 

Het is nog niet zeker of er dit jaar een eindfeest komt, er is 1 ouder die een klacht heeft ingediend 

omdat je erbij moet blijven terwijl je betaald hebt voor opvang…. SKH neemt klachten zeer serieus, 

dus dit is nog even afwachten.  

Er is ook geprobeerd om het bij Kok Experience te organiseren, maar dit werd te duur.  

6. Calamiteiten 

Oudercommissie vraagt zich af of er ook een soort calamiteitenplan is. Dit is er zeker, er worden 

regelmatig brandoefeningen gedaan. Hiervoor wordt het touw gebruikt, waaraan alle kinderen zich 

moeten vasthouden.  

 

  


