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Agenda   
1. Notulen vergadering centrale oudercommissie SKH 2018 
2. Schoolfotograaf 
3. Peuterspeelzaal Stampertje 
4. Buitenomgeving  
5. Luizencontrole  
6. Deurbeleid  
7. Huisregels OC 

 

Notulen vergadering centrale oudercommissie 15 oktober 2018 
Alice heeft de notulen doorgestuurd per mail aan de OC van Robbedoes. Zij wil graag voor 8 
november feedback. De notulen worden doorgelopen. Er zijn geen op- en of aanmerkingen. 
Marianne stuurt een voorstelstukje van de OC naar Alice voor op de website. (zie actielijst 
notulen centrale oudercommissie 15 okt).  
 

Schoolfotograaf 
De SKH wil zich herbezinnen op het voortzetten van de schoolfotograaf. De dag dat de 
schoolfotograaf komt blijkt een grote belasting voor de psz en zorgt voor onrust op de 
groep. Tijdens de vergadering met de centrale oudercommissie lopen de meningen over het 
wel of niet voortzetten van de schoolfotograaf uiteen. Alice heeft elke OC daarom gevraagd 
dit punt binnen de eigen OC te bespreken en uiterlijk eind november met een advies 
richting de SKH te komen.  
 
De mening over de schoolfotograaf binnen de OC is ook verdeeld. We vinden daarom dat 
we de leidsters als uitgangspunt moeten nemen. Mandy en Izequiel hebben het punt met 
betrekking tot de belasting en onrust op de groep met de leidsters besproken. Het blijkt dat 
zij dit niet ervaren of herkennen. Zij zijn zelf tevreden over de manier waarop de 
schoolfotograaf het aanpakt en vinden het jammer als de schoolfotograaf verdwijnt.  
 
Ervaren druk of belasting voor de groep is voor de OC dus geen reden om te adviseren de 
schoolfotograaf af te schaffen. Wel willen wij de SKH meegeven dat ook de ratio hoeveel ouders de 
foto’s afnemen, naast de belasting, maatgevend moet zijn. Vorig jaar heeft een derde van de ouders 
een foto afgenomen. Is dit voldoende animo? Wanneer wegen de lasten niet meer op tegen de 
lusten? Op de vorige schoolfoto’s was veel kritiek over de achtergrond. Als de schoolfotograaf 
gecontinueerd wordt is het goed dat hij in ieder geval deze feedback meekrijgt. Marianne mailt het 
advies naar Alice.  

 



Peuterspeelzaal Stampertje 
Sinds september 2018 is psz Stampertje op dezelfde locatie gehuisvest als Robbedoes. Dit 
betekent dat de OC van Robbedoes ook wordt aangemerkt als OC voor Stampertje. 
Stampertje is met 35 peuters kleiner dan Robbedoes en heeft twee vaste leidsters. Mirjam 
en Esma zijn langs geweest bij Stampertje om kennis te maken met hen en verwachtingen af 
te stemmen. Zij hebben aangegeven niet echt een verwachting te hebben. Zij werken met 
z’n twee en zijn eigenlijk niet anders gewend. Ook is besproken dat het goed is dat 
Stampertje zelf leden gaat werven voor de OC die bij de bestaande OC kunnen aansluiten. 
Dit is noodzakelijk om de belangen voor Stampertje goed te kunnen behartigen. Er zijn nog 
geen ouders bij Stampertje gevonden. We spreken af dat Mirjam het contact met 
Stampertje onderhoudt zolang er nog geen afvaardiging van Stampertje zelf is.   
 

Buitenomgeving  
Esma vraagt zich af of de peuters zich kunnen vermaken op het kleine stukje plein dat zij tot 
hun beschikking hebben. Zelf vindt zij de speelplaats erg kaal. Zij vraagt zich af of het 
mogelijk is dat dit stukje wat vrolijker gemaakt kan worden, door bijv. stoepverf (hinkelbaan 
etc.). Het punt wordt besproken. We komen tot de conclusie dat het goed is als we de 
leidsters zelf hierop bevragen. Hoe ervaren zij het pleintje voor de peuters. Hierna kijken we 
of er een vervolg komt op dit punt.   
 
Zowel Mirjam als Izequiel geven aan dat ze zich storen aan de hoeveelheid troep en 
sigarettenpeuken achter de school (fietsenhok). Wat wordt er gedaan aan het weren van 
hangjongeren? Ook blijven de hekken van het plein met regelmaat open staan. Mirjam geeft 
aan dat zij dit binnenkort met Ruud (directeur De Schakel) zal bespreken. Dit was zij al van 
plan in het kader van haar functie als coordinator Brood en Spelen.  
 

Luizencontrole  
Op de basisschool wordt elke week na een vakantie gecheckt op luizen. Mirjam vraagt zich 
af wat het beleid is op de psz. Is er een beleid en zo niet, is dit nodig? We spreken af dit met 
de leidsters op een volgend overleg te bespreken.  
 

Deurbeleid  
Het is de bedoeling dat tijdens de psz-uren de buitendeur op slot is. De laatste tijd blijkt dat 
de deur met regelmaat open is. De leidsters doen de deur vaak wel op slot, maar zijn 
afhankelijk van andere gebruikers van het pand. In een volgend overleg wordt dit punt nog 
een keer onder de aandacht gebracht.  
 

Huisregels 
Mirjam leest de huisregels voor het functioneren van een OC voor naar aanleiding van een 
document dat toegestuurd is door Mirelle. De huisregels zijn een goede handleiding voor de 
taken en de frequentie van de OC- vergaderingen.  
 

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



Actielijst 
 

Actie  wie 
Voorstelstukje OC aanleveren bij Alice Marianne  

Advies schoolfotograaf doorzetten naar 
Alice 

Marianne  

Openstaande hekken en troep op het plein 
bespreken met Ruud 

Mirjam 

Bijeenroepen van de volgende vergadering 
inclusief leidsters in februari 

Mandy 

 
 


