
Verslag vergadering Oudercommissie Robbedoes/Stampertje 
 
Datum: 6 februari 2019 
 
Aanwezig: Mirjam van Ree, Izequiel Eugenio, Marianne Verkleij, Esma Kara en Nimet 
Kahraman  
Afwezig: Mandy Hooglugt 
Verslaglegging: Marianne Verkleij 
 

Agenda   
1. Opening 
2. Notulen vergadering OC 
3. Vacatures OC 

Opening 
Nimet Kahraman is vandaag voor het eerst aanwezig. Zij vertegenwoordigt psz De 
Stampertjes binnen de OC. Alleen de leidsters van Robbedoes zijn uitgenodigd bij dit 
overleg. Bij toekomstige overleggen met de leidsters worden zowel de leidsters van 
Robbedoes als ook van De Stampertjes uitgenodigd. De samenwerking tussen de OC en 
beide psz moet nog wat meer vorm krijgen.  
 

Notulen vergadering OC 
De notulen van de vergadering van 17 november 2018 wordt doorgenomen.  

Schoolfotograaf  
Het nieuwe beleid met betrekking tot de schoolfotograaf is doorgevoerd binnen de SKH. De 
schoolfotograaf komt nu 1 keer per 2 jaar. Hier zijn verder geen opmerkingen over.  

Buitenomgeving 
Esma vroeg zich in het oc-overleg af of de peuters zich voldoende kunnen vermaken op het 
kleine stukje plein dat de psz tot haar beschikking heeft. Volgens de leidsters is dit het geval. 
Het is wel zo dat vanuit de psz zelf al een traject loopt voor de herinrichting van de 
buitenspeelplaats. Ook wordt er gekeken naar het vervangen van het buitenspeelgoed. De 
leidsters van beide psz doen dit in overleg met elkaar.  
Mirjam heeft met Ruud Vogel (directeur De Schakel) gesproken over de (kapotte) hekken 
rondom het schoolplein. De Schakel is er mee bezig om de hekken veiliger te maken. Achter 
de school zijn al minder hangjongeren te vinden.  

Luizencontrole  
Er is in tegenstelling tot de basisschool geen standaard luizencontrole op de psz. Vanwege 
de vele wisselingen in kinderen (per dagdeel) is controle bijna niet mogelijk. De leidsters 
geven aan wat zij doen als ze hoofdluis constateren of als zij door de ouder worden 
geinformeerd dat hun kind hoofdluis heeft. Bij 1 kind maken zij geen melding bij de andere 
ouders. Bij twee of meer wordt er wel melding gemaakt. Er is geen aanleiding om aan te 
nemen dat luizencontrole iets toevoegt.   

Deurbeleid  
Het is duidelijk dat de leidsters van de psz de buitendeur van de school op slot draaien als 
de laatste ouder vertrekt uit het lokaal. Toch komt het met regelmaat voor dat de deur 
tussentijds weer wordt geopend en open wordt gelaten. De psz is afhankelijk van de andere 



gebruikers van het pand. Het is daarom de vraag of dit punt niet bij De Schakel zelf 
thuishoort. Mirjam neemt dit punt mee naar Ruud Vogel.  

 

Vacatures OC 
Vanaf september 2019 treden er drie leden uit de OC, vanwege het feit dat zij geen 
kinderen meer op de psz hebben. Dit zijn Mirjam van Ree, Mandy Hooglugt en Marianne 
Verkleij.  
Vanuit De Stampertjes is er waarschijnlijk nog een nieuw lid gevonden. Dit betekent dat er 
dan 2 OC- leden vanuit De Stampertjes zijn en 2 OC- leden vanuit Robbedoes. Het zou mooi 
zijn als er nog 1 commissielid kan aansluiten.  
 
Nimet geet aan dat zij toen ze gevraagd werd als OC-lid op gesprek is geweest bij Alice. De 
OC-leden van Robbedoes herkennen dit niet. We spreken af dat Marianne navraag doet bij 
Alice met betrekking tot het proces rondom het aanstellen van nieuwe OC-leden.  

Sluiting 
De volgende vergadering zal plaatsvinden in mei. Hiervoor zal nog een datum geprikt 
worden. Deze vergadering is zonder de leidsters. De vergadering wordt gesloten.  
 

Actielijst 

Actie  wie 
Deurbeleid bespreken met Ruud Vogel Mirjam 

Informeren proces rondom aanstellen van 
nieuwe OC-leden 

Marianne  

Bijeenroepen van de volgende vergadering 
van de OC 

Marianne 

 
 


