Datum: 13-01-2014
Aanwezig: Marianne, Marjolein, Isabel, Jessica, Gine, Elianne, Tineke (notulist)
Afwezig: Jolanda (vanaf heden geen lid meer), Sarah
Notulen vorige vergadering:
RIE (risico inventarisatie en evaluatie) is gelezen door OC-leden. Geen vragen.
Elianne zorgt ervoor dat bij alle groepen de foto’s van de OC-leden komen te hangen.
Data activiteiten
26/3 Vergadering OC
31/3 Ouderavond over voeding
13/4 Eieren zoeken
24/6 Vergadering OC
4/7 Picknick
Voorstel takenverdeling binnen de OC
Nieuwsbrief
Tineke
VONK / Brede school
Elianne & Tineke (zie ook kopje hieronder)
Activiteiten: Het maken
van draaiboekjes (of afstoffen
van oude draaiboekjes) van
Eieren zoeken, Lampionnen
optocht en Picknick.
Gine . Zij geeft de rest van de OC een
seintje als het er weer aan zit te komen.
Ouderavond
Elianne & Sarah
BOINK kwartaaloverzichten
Marjolein
Nieuwsbrieven doorsturen.
Elianne
EHBO :
Jessica (gegevens en draaiboek via Isabel)
Brede school – ontwikkelingen in gemeente Nijmegen, en de rol van VONK hierin.
Elianne doet verslag van de ontwikkelingen in Nijmegen: alle basisscholen worden
brede scholen, dat wil zeggen dat ze “1-kind-centra” worden. Kinderen kunnen vanaf 012 bij een brede school terecht. Voor nu betekent het dat basisscholen verplicht zijn om
kernpartners te kiezen die voorschoolseopvang, tussenschoolseopvang en
naschoolseopvang verzorgen. In de toekomst (en in sommige gevallen is dit al zo:)
wordt ook de opvang van 0-4 binnen (het gebouw van) de basisschool verzorgd.
Weinig ouders zijn van deze regeling op de hoogte. Als je verder denkt: door keuze van
de basisschool zit je meteen aan “hun” vs/ts/ns-opvang vast. Dat beperkt de
keuzevrijheid die we nu als ouders hebben. Nog verder denkend is het strakjes
belangrijk dat je je kind op de opvang doet van de bredeschool waar je je kind geplaatst
wilt hebben.
VONK merkt dat ze weinig voet aan de grond krijgt bij (stichtingen van) basisscholen.
Veelal is de kernpartner al gekozen: KION. Daarnaast merken ze dat ze op die scholen
waar ze wel ‘mogen’ komen, er niet altijd medewerking wordt verleend: ze mogen het
plein niet op met een bakfiets, of kinderen moeten zich buiten (het plein) verzamelen
(ipv in het gebouw) om opgehaald te worden. VONK richt zich nu tot oudercommissies
met de vragen:
Zijn jullie op de hoogte van de ontwikkeling van de bredeschool?
Zijn jullie het hiermee eens?
Willen jullie met ons meedenken hoe we de keuzevrijheid in stand houden?

En als tip: Als je als ouder ZELF een bso wilt kiezen voor je kind, geef dat zo snel
mogelijk aan bij de directie van de school – of beter nog bij de directie van de stichting
die de basisschool vertegenwoordigt.
Geen van de OC-leden was op de hoogte van deze ontwikkeling. Het maakt wat bij ons
los! Centraal staat dat we graag zelf willen kiezen waar onze kinderen voor, dan wel na
school heen gaan. Ook al is dat inderdaad de BSO van de school zelf. Het wordt ook
duidelijk dat niet iedereen weet wat er allemaal mogelijk is qua BSO.
Acties OC
Elianne en Tineke stellen een brief op met daarin de informatie over de ontwikkeling
van de bredeschool en wat dat voor ouders betekent en in de toekomst kan betekenen.
Deze brief gaat naar alle Tweeling-ouders. Hierin nemen we ook de tip op.
Elianne houdt contact met VONK.
Idee: Misschien als service naar ouders kunnen we op de site van de Tweeling wat
suggesties doen voor BSO’s? Of informatie geven over de keuzevrijheid die je hebt als
ouder…?
Ouderavond Voeding
Het thema voor de ouderavond wordt voeding. Het is inmiddels twee jaar geleden dat er
met het warm eten is gestart en er zijn sindsdien veel nieuwe ouders bijgekomen die zo
op een leuke manier geïnformeerd kunnen worden en vragen kunnen stellen over “eten
op de Tweeling”. Elianne en Sarah helpen met organisatie.
Suggesties waren:
Visie Tweeling op voeding.
Punten uit presentatie van pedagoge van afgelopen keer (tips rondom voeding)
Lancering website: Eten op de Tweeling (werktitel). Met recepten, tips, korte
interviewtjes en foto’s . Tineke is hiermee bezig.
Tevredenheidsonderzoek
Ouders krijgen via tevreden.nl een linkje om het onderzoek in te vullen.
Nieuw OC-lid!
Er is een nieuw OC-lid en dat is Jessica Hobbelen. Welkom! Haar zoontje Sam zit in de
groene groep.
(Jessica, wil jij een foto van jezelf en Sam mailen naar Elianne? Dan hangt zij die bij de
groene groep op, zodat ouders weten dat ze jou kunnen benaderen!)
Afscheid OC-lid
We trakteren Isabel op een klein presentje… Bedankt voor je inzet!
Volgende vergadering: 26 maart

