Notulen van de oudercommissie van de Vlinderboom d.d. 27 augustus 2019
Aanwezig: Monique, Maggie, Joyce, Anne, Tineke
Afwezig: Veerle
Locatie: de Vlinderboom
1. Opening van de vergadering
Om 20.13 uur wordt de vergadering geopend.
2. Mededelingen namens de Vlinderboom
De fotograaf komt weer op 4, 5 en 6 november 2019.
Er komt een opa en oma-week. Dat wordt om het jaar gedaan. De opa en oma-week
is alleen voor de peutergroepen en zal plaatsvinden in de week vóór de
herfstvakantie. Op de uitnodiging zal de vraag staan of iemand het leuk vindt om een
stukje voor te lezen voor de kinderen.
3. Notulen 3 april 2019
Er waren geen opmerkingen op de vorige notulen.
4. Veiligheid en gezondheid
De GGD wil graag een uniform verslag van de veiligheid van het kinderdagverblijf. De
GGD heeft daar een online platform voor. Het invullen daarvan kost heel veel tijd en
niet alle vragen zijn relevant. Er wordt bekeken of dit systeem wel wordt
gehandhaafd. Het alternatief is een papieren versie. Dat is ook toegestaan.
Het beleid blijft hetzelfde. De risico’s worden elk jaar geïnventariseerd.
De leidsters zijn ook bekend met de signalen van mishandeling of misbruik van
kinderen.
De OC heeft geen inhoudelijke opmerkingen op het beleidsplan.
De OC heeft een rondje gelopen over de groepen om te kijken naar de veiligheid.
Daaruit is slechts één opmerking gekomen, namelijk over een snoer van een
draagbare geluidsinstallatie die te laag hing. Tineke heeft deze opmerking genoteerd
en zal ervoor zorgen dat het snoer niet meer zo laag hangt.
5. Evaluatie feestweek
De feestweek was heel erg leuk. De versiering was heel vrolijk en gezellig. Het thema
was ook erg geslaagd.
Tineke merkt op dat er nog wat extra spelletjes e.d. lagen die uiteindelijk niet meer
zijn gebruikt. Die kunnen in de week na de feestweek ook nog worden gebruikt.
Het cadeau was geslaagd. De ouders zijn creatief geweest.

Soms is het thema gedurende het jaar niet helemaal duidelijk. Tineke gaat kijken hoe
dat verbeterd kan worden.
6. Evaluatie ouderavond
De Vlinderboom was een beetje teleurgesteld over de presentatie. Er was niet zoveel
nieuws te horen. Er werden ook niet zoveel concrete tips over driftbuiten bij kinderen
meegeven. De OC deelt dat beeld.
De opkomst was wel hoog.
Tineke merkt op dat ze voor de volgende keer toch nog beter wil controleren of
iemand een goede presentatie kan verzorgen.
Er wordt gedacht aan opnieuw een cursus EHBO voor kinderen. De OC vindt dat een
leuk idee.
7. Terugkoppeling vaccinatiebeleid
Tineke heeft na het versturen van de betreffende brief over de vaccinatiegraad op de
Vlinderboom gesproken met de betrokken ouders van de kinderen die (nog) niet
gevaccineerd waren. Eén ouderpaar is principieel tegen vaccinaties. Ze hebben er
daarom voor gekozen om hun kindjes niet meer bij de Vlinderboom te brengen.
Ook van alle leidsters is het bewijs binnen dat ze zijn ingeënt. Tineke en Peter zijn
extra ingeënt, omdat ze het bewijs van inenting niet meer konden vinden.
Er zijn verder geen reacties gekomen naar aanleiding van de brief.
8. Dag van de leidster
De dag van de leidster is op 19 september a.s. Er zijn 12 leidsters. Monique haalt het
cadeau.
9. Rondvraag
De foto’s van de OC op de website zijn niet compleet. Veerle en Monique leveren aan
Tineke een foto aan, zodat dit aangepast kan worden.
De studiedag zal besteed worden aan teambuilding. Het doel is om het teamgevoel te
versterken.
10. Volgende vergadering inplannen
De volgende vergadering wordt gehouden op dinsdag 22 oktober a.s. om 20.00 uur
bij Maggie.

11. Sluiting van de vergadering
Na het rondje door de Vlinderboom in het kader van de veiligheid wordt de
vergadering gesloten.

