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24 juni

Aanwezig: Marjolein, Anne, Tineke, Laura, Lucenda en jessica
Afwezig: Gine

1 Tevredenheidsonderzoek
Jessica en marjolein zijn betrokken geweest bij uitkomsten van dit onderzoek. De meeste ouders
waren zeer positief over: pedagogisch medewerkers, het beleid van de tweeling en vooral ook het
gebouw. Belangrijkste punten volgens hun: -dagen ruilen/extra opnemen kan niet ivm 100%
bezetting dus erg lastig voor tweeling om dan extra mensen bij te schuiven. –een ouder noemde
de quick reference card waarop regels/tel nrs/ vrije dagen genoemd worden. Goede tip en hier
gaan Marjolein en Jessica mee aan de slag, we doen een voorzet. Ook komt er een tekst in de
nieuwsbrief over ruildagen.
Over een aantal zaken heeft Laura helderheid gegeven: er bestaat niet zoiets als een beleid
binnen tweeling dat een kind maar twee keer verschoond wordt (genoemd door een ouder).
Jessica had ook wat vragen over het beleid in de babygroep waar het soms voorkomt dat er 1
pedagogisch medewerker op de groep is tussen 17.00 en 18.00.
2 picknick
Laura: willen jullie zorgen dat van tevoren de picknicktafels buiten gezet kunnen worden? De
tweeling doet de aankondiging. In dit punt reizen er wat vragen over wat verantwoordleijkheid
OC is en wat verantwoordelijkheid Tweeling is. Er is een draaiboek maar blijkt iets te vaag te zijn.
Laten we afstemmen wie wat doet bij St maarten, Picknick, Pasen enz.
Dit punt moet nog eens worden besproken binnen OC.
3 vergaderen 2014-2015
Moet OC gaan plannen en geven we door.
4 nieuwtjes Laura en Marian
Bette komt koken bij de tweeling voor 12,5 uur in de week.
EHBO onze verantwoordelijkheid? MEDAC in de nieuwsbrief aangeven dan kunnen ouders zelf
kiezen of zij hier op in gaan of niet. Thema avonden overleggen met tweeling.
BOINK; interessant artikel doorgestuurd gekregen door een van de ouders. Is BOINK wel zo’n
onafhaneklijke organisatie en moeten wij blij zijn dat wij hier lid van zijn? Jessica duikt hier in.

de link naar artikel: https://decorrespondent.nl/1259/de-waakhond-voor-ouders-in-dekinderopvang-zal-nooit-echt-bijten/87124059-40f94325
5 draaiboek (aangepast door Gine)
Wordt meer up to date gemaakt.

6. onze verantwoordelijkheden / OC reglement / klachtenregeling /
Mailadres aangemaakt: oc@detweeling.nl dus geen prive adressen meer gebruiken van
de OC leden
7. voorzitterschap
Marjolein is er tot maart 2015, dus nu al nadenken wie dit zou willen vanaf begin 2015
8. telefoon nummers uitwisselen (groepsApp aanmaken)
Gebeurd!
9. andere nog in te brengen punten
Foto’s jou en je kindje mailen naar Elianne zodat zij bij de ingang het overzicht van de OC
leden kan aanvullen.
10. afscheid Gine

