
Notulen vergadering oudercommissie ‘t Rommelpotje: 

 

Datum: 16-4-19 

Tijdstip: 20:00 

Aanwezig: ouder commissie Iris de Bruin/ Sabine van Kolck 

Voorzitter: Sabine van Kolck 

Notulist: Iris de Bruin 

 

1. Opening: 

De voorzitter opent de vergadering 

2. Functie oudercommissie: 

De ouder commissie geeft adviezen , en mag vragen stellen over bepaald beleid. SKH bepaald 

uiteindelijk wat hiermee gebeurd. 

 

3. Vorige notulen: 

Niet aanwezig, dit i.v.m. er geen OR commissie is geweest na het opstarten van dit concept. 

 

4. Vaste agendapunten: 

4.1. Voedingsbeleid: 

Geen op of aanmerkingen 

4.2. Pedagogisch beleid: 

-Beleid nog niet in ons bezit, dit is opgevraagd en doorgenomen. 

-Meer inzicht 10 minuten gesprekken, wanneer vindt dit plaats etc. 

 

4.3. Inbreng vanuit de leidsters: 

Hebben geen opmerkingen of inbreng op dit moment. 

 

4.4. Thema’s bijv, Jaargetijden, Feestdagen, speciale dagen: 

Per thema zou het fijn zijn als er een knutsel werkje van kwam. 

Bijv; thema familie: fotolijstje, kleurplaat etc. 

 

5. Ingekomen punten: 



- Eindfeest: 

Er komt zo snel mogelijk contact met de leidsters om kort te sluiten, over het 

thema/budget/datum/locatie/ hulp wat hierbij nodig is. 

7 Juni gaat Iris rondom de tafel zitten om het bovenstaande te bespreken. 

- Luizenbeleid/ besmettelijke ziektes: 

Is er een beleid hiervoor? Bijv; krentenbaard, waterpokken. 

Beleid binnen gekregen van Alice. 

- Verjaardagslijst knutselwerkje: 

Of er een kalender kan komen waar je op kan geven voor wanneer er een knutselwerkje 

af kan zijn. Dit voor de papa’s, mama’s, opa’s en oma’s. Dit bijv, bij de intake aangeven of 

nogmaals op facebook om voor het gehele jaar in te vullen. 

Sabine heeft in de wandelgangen gehoord dat dit niet geheel bekend was. 

- Lijst verjaardag kind; of er een lijst kan komen waar de ouder op schrijft wanneer zijn 

kind zijn verjaardag viert dit om te voorkomen dan er meerdere vieringen zijn op een 

dagdeel. 

- Enquête; deze wordt nu gevraagd na 2 jaar maar misschien prettiger als dit jaarlijks 

gebeurt zodat evt. verbeterpunten ook worden gezien door de ouder. 

- Traktatie: 

Wat is gezond en wat niet? Er is nog veel onduidelijk over, dit merkte Iris ook onder de 

ouders. 

Iris gaat dit bespreken met de Leidsters en ook hoe allergieën van kinderen kenbaar te 

maken zodat hier rekening mee gehouden kan worden. 

 

6. Rondvraag: 

Er is geen opmerkingen of vragen. 

 

7. Sluiting: 

Volgende vergadering wordt begin Oktober gepland , dit i.v.m. Sinterklaas/ Kerst. 

 

8. Actielijst: 

Actie: Wie: 

Pedagogisch beleid Iris 

Eindfeest OC leden/ Leidsters 

Luizenbeleid Sabine/ Leidsters 

Lijst verjaardag/knutselwerkje Sabine/ Leidsters 

Traktatie Iris/ Leidsters 

 


