Kdv De Vlinderboom
Notulen-2
Goirle, 11 mei 2018
I. Opening vergadering
Op 9 april heeft de vergadering van de OC plaatsgevonden bij Laura thuis. We zijn
gestart om 20.00 uur en aanwezig waren Anne, Laura, Manolya, Monique en Veerle.
Welkom Monique! Afwezig waren Tineke en Joyce. Veerle heeft genotuleerd.
II. Goedkeuring van notulen van vorige vergadering
De leden van de oudercommissie hebben de notulen van de vorige vergadering d.d.
27 februari 2018 besproken, goedgekeurd en vastgesteld. Kort is besproken of de
notulen nog op een andere manier openbaar gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld
op concreet verzoek van ouders de notulen per mail toesturen. Geconcludeerd is dat
dit geen meerwaarde heeft. De notulen zijn op de website te lezen en op het
mededelingenbord te vinden. In de nieuwsbrief zal nog wel expliciet worden vermeld
dat de notulen op de website zijn terug te vinden.
III. Jaarplanning 2018
Manolya licht de jaarplanning van 2018 toe aan de hand van een schema. Het plan
bevat vier doelstellingen. De eerste doelstelling betreft de ontwikkeling
professionalisering PM’ers van de babygroep. De leidsters van de babygroep zullen
een cursus “werken met baby’s” volgen.
De tweede doelstelling betreft meer aandacht voor de
personeelsvertegenwoordiging (PV). De directie zal samen met de PV doelen voor de
PV opstellen. Jaarlijks zullen twee bijeenkomsten worden gepland voor overleg
tussen directie en de PV.
De derde doelstelling betreft het zo duidelijk en inzichtelijk mogelijk maken van de
protocollen en de protocollen bespreken met het team.
De laatste doelstelling betreft de reorganisatie van kantoor. Dat betreft het inwerken
van een tweetal medewerkers op hun nieuwe plek binnen de organisatie,
duidelijkheid creëren voor het team voor wat betreft de vraag wie waar
verantwoordelijk voor is en het duidelijk in kaart brengen van de taakverdeling
tussen de twee betreffende medewerkers en deze taakverdeling toetsen op
haalbaarheid.
IV. Ouderavond
Op 15 mei 2018 zal de ouderavond plaatsvinden. Eerder heeft de OC al besproken
dat het voor de kenbaarheid van de OC wenselijk is dat (enkele) leden aanwezig zijn
op de ouderavond, net als vorig jaar. De nieuwe leden kunnen zich dan bovendien

kort voorstellen. Mogelijk kan niet iedereen aanwezig zijn, maar de OC blijkt die
avond gelukkig wel goed vertegenwoordigd te zijn. Via de nieuwsbrief zijn de ouders
geïnformeerd over de datum en het thema van de ouderavond.
V. Juffenweek
De Juffenweek is tijdens de vergadering besproken. Het thema is sport. Kort is
besproken wat het idee achter de juffenweek is. Alle verjaardagen van de juffen
worden in die week gevierd. Elke ochtend zal een uurtje worden gesport door de
kinderen, in de gymzaal bij obs Den Bongerd. Over de invulling van de week voor de
baby’s wordt nog nagedacht. Eerder is een ballenbak neergezet en de reacties
daarop waren positief. Mogelijk wordt de ballenbak ook tijdens deze juffenweek
gebruikt. De OC zorgt ervoor dat een knutselwerk wordt gemaakt door de kinderen
en regelt een cadeautje. Aan de ouders zal worden gevraagd hun bijdrage voor de
juffenweek vóór 1 juni te betalen. Na de meivakantie zal de brief hierover worden
verstuurd. Anne zal voor een conceptbrief zorgen.
Verder is over het knutselwerk gesproken dat door de kinderen kan worden gemaakt.
In de brief aan de ouders zullen wat knutselideeën worden gegeven en verwijzing
naar de website Pinterest, net als de vorige keer. Daar is door veel ouders positief op
gereageerd. Tijdens de vergadering is verder afgesproken dat Monique het cadeau –
horend bij de knutselwerk van de kinderen - voor de juffen zal kopen, passend bij de
hoogte van het bedrag dat de ouders zullen bijdragen. Dit cadeau zal aan het begin
van de juffenweek worden overhandigd, zodat de kinderen dit cadeau in de loop van
de juffenweek kunnen aanvullen met hun knutselwerk.
VI. Dag van de leidster
In september is het de dag van de leidster, dan wordt door de OC gezorgd voor een
cadeau voor de leidsters bij wijze van ‘dankjewel voor de goede zorgen’. Er is een
potje voor de ouderbijdrage en ouders kunnen hun bijdrage overmaken. Naar
aanleiding van de vorige vergadering heeft Manolya met Peter overlegd over het
openen van een eigen rekening voor de OC. Dit bleek erg ingewikkeld en relatief
kostbaar en zal dus niet gebeuren. Laura heeft aangeboden als “penningmeester” te
zullen fungeren. Dank Laura!
Voor wat betreft het bijdrage-potje is tijdens de vergadering in eerste instantie door
de OC besloten het potje niet meer te gebruiken en de ouders alleen de optie te
geven hun bijdrage over te maken. Het geld zal door ouders niet langer meer worden
overgemaakt op het rekeningnummer van de penningmeester, maar op het
rekeningnummer van De Vlinderboom. Laura zal met Peter zorgen voor een juiste
afwikkeling van het geld dat ten behoeve van de OC wordt ontvangen en uitgegeven.
Bij wijze van concessie – overmaken op rekeningnummer van De Vlinderboom i.p.v.
openen eigen rekeningnummer – wordt later op de avond tijdens de vergadering
besloten dat het bijdrage-potje toch gehandhaafd blijft. Mede ook omdat ouders
wellicht een druk zullen voelen om een groter bedrag over te maken naar het

rekeningnummer van De Vlinderboom dan de bijdrage die ze anoniem in het potje
kunnen stoppen. Deze constructie wordt na een jaar door de OC geëvalueerd om te
bekijken of dit bevalt.
Omdat de Dag van de leidster aan het einde van de zomer wordt gevierd, wordt
besloten het cadeau voor de leidsters op die dag te geven maar het cadeau voor de
kinderen al eerder aan te bieden, namelijk op de maandag in de juffenweek. Dan
hebben de kinderen de hele zomer plezier van hun cadeau. Als cadeau voor de
kinderen zijn door Manolya wat ideeën genoemd. Graag voor het buitenspel,
bijvoorbeeld zachte ballen en stokpaardjes. Veerle zal kijken wat hiervan te vinden is
en koppelt terug met Manolya via de mail van De Vlinderboom.
VII. Sluiting vergadering
Rond 21.45 uur wordt de vergadering afgerond. Het voorstel is om de volgende
vergadering te houden op dinsdag 14 augustus 2018 om 20.00u op De Vlinderboom.
Het verzoek aan de afwezigen is om te laten weten of deze datum akkoord is.

