Notulen oudercommissie de Tweeling
Datum:
Aanwezig:
(notulist)

woensdag 26 maart
Jessica, Elianne, Sarah, Marjolein, Tineke, Marianne, Laura en Gine
Er is een nieuw oc lid, Jannemiek (welkom!)

Notulen vorige vergadering:
Geen opmerkingen.
Agenda:
Wijziging algemene voorwaarden
Het betreft een wijziging vanuit de brancheorganisatie kinderopvang. Het meest van
belang is dat er nog maar een opzegtermijn van 1 maand is en per ingang van elke
gewenste dag. Ouders moeten akkoord gaan met de nieuwe voorwaarden, hiervoor
wordt een mail opgesteld met daarin een link die ouders kunnen volgen om akkoord te
geven. De mail wordt deze week ter inzage en eventuele aanpassingen eerst naar de OC
leden en vervolgens naar alle ouders gestuurd.
Verschuiving incassodatum
Vanwege de SEPA regeling komt het te vaak voor dat er meerdere pogingen gedaan
moeten worden voordat een betaling lukt. Dit brengt veel tijdsinvestering en kosten met
zich mee. Om die reden overweegt de Tweeling om gefaseerd de incassodatum naar
voren te schuiven. Vanuit de OC is er begrip voor het naar voren schuiven van de
incassodatum. Daarbij kan het eerder incasseren voordelen hebben omdat dichter bij de
ontvangstdatum van de belastingtoeslag ligt. Ook andere kinderdagverblijven hanteren
een incassodatum aan het begin van een maand. Wel worden er vragen gesteld bij de
gefaseerde invoer. Er wordt besloten om de datum in één keer te wijzigen, maar dit wel
ruim van tevoren aan te kondigen om ouders de tijd te geven dit in hun administratie te
verwerken. De mail aan ouders rondom dit onderwerp wordt eerst aan de OC
voorgelegd en vervolgens verspreid.
Ouderavond
Op maandag 31 maart staat de ouderavond over voeding gepland. Marianne heeft Anita
Schiks vanuit Tandem weer benaderd om een presentatie over (op)voeding te geven.
Daarnaast zorgt zij ervoor dat er geproefd kan worden van de maaltijd die er op
maandag gekookt is. Er zijn er nog weinig aanmeldingen, Marianne heeft een briefje op
de voordeur gehangen om mensen erop te attenderen. Alle OC leden zullen andere
ouders nog eens aanspreken en de groepen vragen de intekenlijsten bij het boek te
leggen. Sarah zorgt voor uitnodigende pijlen bij de intekenlijsten.
Volgende keer een activiteit wat eerder plannen zodat het niet zo rommelig verloopt. Nu
kwam er veel bij de Tweeling zelf terecht terwijl het eigenlijk een OC-activiteit is.
Paaseieren zoeken
Op zondag 13 april 10.30 uur is het paaseieren zoeken. Sarah, Marjolein en Tineke zullen
dit voorbereiden. Er is nog niemand die paashaas speelt, iedereen vraagt aan de

stagiaire van de groep, of een eventuele andere geïnteresseerde, wie dit wil doen.
Marianne zorgt voor iets voor bij de koffie. Tineke maakt een flyer om het wat meer op
tijd aan te kondigen.
Sarah neemt afscheid van de OC bij het paaseieren zoeken, want Hannah gaat naar
school.
Vierogenprincipe
Cathalijne heeft het protocol rondom het vierogenprincipe aangescherpt. Dit is aan alle
leden van de OC toegestuurd. Marianne licht dit toe. Er wordt een extra babyfoon
aangeschaft tbv de snoezelruimte. Daarnaast wordt het gordijntje tussen de paarse
groep en de snoezelruimte verwijderd. Er zijn verder geen vragen. De oudercommissie
gaat akkoord met het beschreven beleid.
Brief ontwikkelingen Brede school
Tineke en Elianne hebben een brief opgesteld om ouders te informeren en om te
inventariseren of er bij meerdere ouders vragen (gaan) leven rondom dit onderwerp. In
deze vergadering worden nog een aantal aanpassingen genoemd die in de brief
verwerkt zullen worden.
In een eerdere bijeenkomst van VONK, waarbij ouders aanwezig waren, is afgesproken
elkaar op de hoogte te houden van stappen die genomen worden. Daarom zal er een
mail met onze brief naar OC's van andere KDV's/BSO's binnen VONK gestuurd worden
(actie: Elianne). Mogelijk gebruiken zij deze basis om ook de ouders te informeren.
Als blijkt dat er veel vragen zijn kan overwogen worden om een informatie avond te
organiseren waarin iemand die veel van de ontwikkelingen weet, uitleg komt geven.
Voor communicatie rondom de Brede school ontwikkelingen wordt het e-mail adres
gebruikt van de Tweeling, reacties worden doorgestuurd naar Elianne.
Ouderavond atelier
Vanwege de lage opkomst vorig jaar bij de ouderavond van het atelier, is het idee om de
avond dit jaar (gepland op 29-04) niet door te laten gaan. In oktober zal het atelier dan
samen met de ouderavond van de groepen worden georganiseerd. Een aantal OC-leden
geeft aan dit erg jammer te vinden. Vooral omdat ouders van de huidige driejarigen
hierdoor niet, of pas laat de kans krijgen om meer over het atelier te horen. Marianne en
Laura kijken of hier een andere oplossing voor mogelijk is.
Volgende vergadering
Staat gepland op 24 juni. Gine zal er dan voor de laatste keer bij zijn.
Op de agenda staat dan het tevredenheidsonderzoek. Jessica en Marjolein gaan dit
voorbereiden met Laura om te zien wat de verbeterpunten zijn.

