Notulen vergadering Oudercommissie Vlinderboom van 14 augustus 2018
Aanwezig:, Joyce, Veerle, Monique, Laura en Tineke
Afwezig: Anne
Locatie: De Vlinderboom
De vergadering wordt om 20.00 uur geopend.
Tineke is weer terug. Zaken draaien prima in de huidige opzet met Manolya & Michelle. Tot nader order
zet Tineke deze opzet door en vervult zij zelf een rol wat meer op de achtergrond.
Agendapunten
1. Notulen 9 april 2018
Notulen akkoord gegeven 2 weken na vorige vergadering. Geen opmerkingen of punten ter opvolging.
2. Dag van de leidster (donderdag 20 september)
Tineke verzorgt een groepscadeau, de OC zal namens de ouders zorgen voor individuele cadeaus.
De groep bestaat momenteel uit 13 leidsters. Het restant budget geeft ruimte voor een cadeau ter
waarde van €10,- per leidster. Er blijft dan nog €30,- budget over voor incidentele uitgaven (bijv. bij
zwangerschap/vertrek/ziekte).
Joyce zal zorgdragen voor aanschaf van de cadeaus en deze op 20 september bij de Vlinderboom
afgeven.
3. Ouderbijdrage
Dit kalenderjaar is de ouderbijdrage aanzienlijk lager uitgevallen dan vorig jaar. Tineke geeft aan dat
de hoge bijdrage van vorig jaar enigszins uitzonderlijk was en dat de lagere bijdrage dit jaar ook te
herleiden is naar een wat lager aantal kinderen op de groepen op het moment van inzameling. Er
wordt zodoende besloten geen extra inzameling te doen en het met het huidige budget te doen.
Aankomend jaar zal de OC de brief naar de ouders al in april versturen en opvolgen met een reminder
in de eerstvolgende nieuwsbrief en via de bakjes van de kinderen. In februari zal dit onderwerp
behandeld worden in de OC vergadering.
Inzameling via het fysieke spaarpotje - naast de optie om over te maken op het rekeningnummer bleek een prima idee. Ongeveer 25% van de totale bijdrage is via het spaarpotje opgehaald.
Gebruikmaken van het rekeningnummer van de Vlinderboom verliep zonder problemen.
4. Jaarverslag 2017
De OC heeft een aantal vragen over het jaarverslag. De volgende onderwerpen worden besproken;
-

-

BHV-ers/ EHBO-ers worden bekendgemaakt in het dagrooster. Op die manier is voor het hele
team duidelijk wie deze rol per dag kan vervullen. Ieder moment is er minimaal 1 gecertificeerd
persoon aanwezig. De kantoormedewerker heeft te leiding in geval van calamiteiten.
Ontruimingsoefeningen worden af en toe geoefend. Gezien de impact van oefeningen - met name
op de babygroep – wordt dit niet te vaak gedaan.
Eerder is gesproken over ontwikkeling van nieuwe protocollen en een meer overzichtelijke manier
om deze te delen op de groepen. Hierin heeft Tineke met haar team nog niet kunnen bereiken wat
ze ambieert. Huidige ontwikkelingen rondom wetswijzigingen drukken een stempel en maken dat

-

-

-

-

Tineke hier nog niet aan toekomt. Dit blijft echter een ambitie van Tineke en blijft zodoende op
haar agenda staan.
KIJK -> Joyce geeft een suggestie dat er mogelijk een efficiëntere manier is om de administratie
voor KIJK te koppelen aan het systeem dat op veel basisscholen wordt gebruikt. Tineke gaat
ernaar kijken of dit voor de Vlinderboom een optie is en wat hiervoor moet gebeuren.
Er is een wijziging in wat de wet voorschrijft omtrent cursus-noodzaak voor de babygroep. Peter
en Manolya zijn nu ook gecertificeerd. Leidsters op de groep doen de online cursus. Tineke
controleert en er wordt afgesloten met een eindtoets. Investering voor de cursus en uren die
leidsters hierin moeten steken wordt gefaciliteerd door de Vlinderboom.
In het jaarverslag staat vermeld dat de Oudercommissie (OC) de Personeelsvereniging (PV) zal
uitnodigen voor een van de vergaderingen. Voor de OC is dit niet heel nodig, tenzij de PV hier
behoefte aan heeft. Tineke zal aan Laura laten weten wie de leden van de PV zijn zodat Laura
kan navragen of deze behoefte er wel is bij de PV.
In principe is (zijn) Tineke en/of Manolya bij alle vergaderingen met de OC. Indien er
vertrouwelijke onderwerpen door de OC voorbesproken moeten worden, zullen zij dit
communiceren aan Tineke en sluit zij wat later aan.

5. Arbo/ GGD ronde
Het was op de extreem warme dagen deze zomer niet gemakkelijk de temperatuur in het gebouw
comfortabel te houden. De Vlinderboom was echter niet de enige plek waar dit probleem zich
voordeed. Het doorluchten van het pand in de vroege ochtend was de beste optie en heeft voldoende
gewerkt om de warme dagen door te komen.
Na een ronde door het gebouw valt op dat het wastafelmeubel op de babygroep aan een zijde een
beschermhoekje heeft en aan de andere zijde niet. Tineke zal Peter vragen in de linkerhoek een
zelfde hoekje te bevestigen als nu al aanwezig is op de rechterhoek.

Wat verder ter tafel komt
-

-

De OC geeft Tineke feedback dat met de nieuwe aanwinsten in het team een prettige diversiteit is
ontstaan. Tineke heeft bewust gezocht naar een goede balans en is blij te merken dat dit de OC is
opgevallen.
Hilde (GGD) hield vroeger altijd een inloopspreekuur op de Vlinderboom. Tineke vraagt of er behoefte
aan is dit voort te zetten. Vanuit de OC is hier geen behoefte aan. Ouders kunnen terecht bij het
Consultatiebureau en als leidsters iets opvalt, kunnen zij daar ook naar verwijzen. Tineke zal wat
ruimte geven voor de GGD om in de nieuwsbrief te vermelden hoe ouders contact met hen kunnen
opnemen.

Nieuwe datum OC vergadering
Dinsdag 13 november 2018 om 20:00 uur. Locatie nader te bepalen.

Besluiten/Actielijst
BESLUITEN
Februari 2019 ouderbijdrage op
agenda OC vergadering
Volgende vergadering vindt plaats
op 13 november

ACTIES
Joyce regelt cadeaus dag van de leidster
Tineke mailt werkplan naar de OC
Tineke onderzoekt mogelijkheden voor effectievere KIJK administratie.
Joyce checkt bij IB-ers op basisscholen wat zij hierover weten.
Tineke informeert Laura over PV leden. Laura stemt met hen af of zij
bij een OC vergadering willen aansluiten.

