Notulen Oudercommissie Tweeling Kinderopvang

1-9-2014

Aanwezig: Marjolein, Jessica, Elianne, Anne en Lucenda
Afwezig: Tineke
Notulist: Lucenda
1. Opening
Marjolein opent de vergadering.
2. Vergaderingen 2014/2015
Op maandag 6 oktober 2014 om 20.00 uur vindt de volgende OC-vergadering plaats.
Bij deze vergadering zal Marianne of Laura ook aanwezig zijn. De overige
vergaderdata wordt gepland op 6 oktober in samenspraak met alle OC-leden.
Actie: De voorzitter (Marjolein) laat Laura/Marianne en Tineke weten waar en
wanneer de volgende vergadering plaatsvindt.
3. Draaiboek aanpassen
Besloten is het draaiboek aan te passen op het moment dat er overeenstemming is
bereikt over de taken en verantwoordelijkheden van de OC. Dit agendapunt zal
verder besproken worden op maandag 6 oktober.
Actie: Even niets tot de volgende vergadering
4. Verantwoordelijkheden OC/ OC-regelement/Klachtenregeling
Er is behoefte aan meer duidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden van de
OC. BIONK/ Voor Werkende Ouders kan hier wellicht meer duidelijkheid over
verschaffen. De OC heeft de wens zich in de toekomst meer te gaan richten op het
ontwikkelen van beleid en meer op strategisch niveau te gaan opereren. Daarnaast
wil de OC meer zichtbaar zijn voor de ouders.
Het organiseren van de thema avonden kan wel een taak van de OC blijven.
Actie: Jessica zoekt uit wat er bij BOINK/Voor Werkende Ouders bekent is over de
precieze taken en verantwoordelijkheden van de OC.
5. BOINK
Jessica heeft zich verdiept in BOINK en Voor Werkende Ouders. Jessica is
ontzettend positief over Voor Werkende Ouders en denkt dat deze
belangenvereniging beter bij ons als OC past. Jessica maakt een verslag van haar
bevindingen. In dit verslag zullen de voor- en nadelen van beiden belangenvereniging
duidelijk worden geformuleerd.
Inmiddels heeft Jessica op 2 september een verslag naar de OC-leden gemaild. De
OC-leden zijn het er unaniem over eens dat een overstap naar ‘Voor Werkende
Ouders’ beter aansluit bij de behoefte van de OC.
Actie: Naar aanleiding van onze overstap meldt Jessica ons aan bij ‘Voor Werkende
Ouders’ en zegt het lidmaatschap bij BOINK op.
6. Voorzitterschap
De OC is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Marjolein zal de taak van voorzitter tot

maart 2015 vervullen. Het streven is om per januari 2015 te weten wie de nieuwe
voorzitter wordt.
Actie: Even niets tot volgende vergadering
7. Bredeschool
Vanuit de Tweeling is er in samenwerking met de OC een bericht uitgegaan over de
ambitie van de gemeente Nijmegen om van alle basisscholen een bredeschool te
maken. De tweeling had als doel alle ouders te informeren en te attenderen op de
mogelijke consequenties als alle basisscholen inderdaad bredescholen worden.
Vanuit de ouders is er nauwelijks gereageerd, ook niet na poging 2.
Actie: Voorlopig niets.
8. Werving nieuwe OC-leden
Elianne denkt erover om de te gaan stoppen als OC-lid. Elianne is inmiddels 3,5 jaar
OC-lid en voorziet dat zij binnenkort haar professionele activiteiten niet meer kan
combineren met haar neventaken bij de OC. Binnenkort zal Elianne voor zichzelf de
knoop doorhakken en zal zij de overige OC-leden hiervan in kennisstellen.
Inmiddels heeft Elianne in haar mail van 17 september jl. aan ons kenbaar gemaakt
te zullen stoppen. Op 6 oktober is Elianne voor het laatst.
In maart 2015 zal Marjolein de OC ook gaan verlaten. Doordat 2 OC-leden binnenkort
stoppen met hun deelname is het goed om nieuwe leden te gaan werven.
Actie: Even niets tot de volgende vergadering
9.

Rondvraag
Lucenda oppert dat het misschien een leuk idee is om als OC een keer uit eten te
gaan. Om elkaar beter te leren kennen en om eens over andere onderwerpen te
praten dan OC-zaken. Het voorstel wordt met enthousiasme ontvangen. Op 22
oktober om 18.00 uur gaat de OC uit eten bij de Meesterproef.
In januari 2015 zal er nogmaals een etentje worden georganiseerd waar Marianne en
Laura ook voor worden uitgenodigd.
Actie: Lucenda reserveert bij de Meesterproef voor het etentje van 22 oktober.
Voor de volgende vergadering wordt besproken of het wellicht zinvol is om de
openavond van het atelier opnieuw te organiseren.

10. Einde
Marjolein beëindigd te vergadering

