Notulen OC de Tweeling
Datum: 15 juni 2015  19:30 – 22:00
Aanwezig: Lucenda (vervangend voorzitter), Carla, Anniek, Renée, Anne, Francis, Marianne
Afwezig: Jessica, Rosa
Notulist: Francis

1. Opening
Welkom! Marianne zal de gehele vergadering aanwezig blijven.
2. Punten vanuit de directie
 Christianne is een nieuwe medewerkster en start half juli, als vaste invalkracht.
 AKIB  vanuit de Tweeling gaat vanaf nu in principe alleen Cathelijne naar de
basisscholen voor de warme overdracht plus ( = met ouder) dat voor elk kind als
service vanuit de Tweeling wordt aangeboden. Wanneer nodig gaat een
pedagogisch medewerker van de groep mee of iemand van het atelier.
 Verjaardag protocol (dit is aangepast naar aanleiding van de vraag van een ouder,
staat bij veiligheid en geborgenheid op de site).
 Wijziging Pedagogisch Beleid op onderdeel: Kinderen met opvallend gedrag (dit
naar aanleiding vanuit een eis van de Branchevereniging). Het aangepaste
beleidsplan staat op de website.
3. Notulen vorige vergaderingen
Goed gekeurd.
4. Naslagwerk "rollen en taken OC" gevraagde input van Jessica aan ‘Voor Werkende Ouders’.
Dit agendapunt blijft staan, reactie vanuit ‘Voor Werkende Ouders’ blijft uit.
5. Rollen en taken OC
Indeling kartrekkers is prima. Speerpunten helder. Iedere kartrekker zal voor diens eigen
speerpunt met Marianne checken hoe de gang van zaken is en wat ook wenselijk is. Iedere
kartrekker zal voor diens speerpunt het draaiboek digitaliseren en Jessica / Anne zal dit tot een
gezamenlijk geheel maken (één draaiboek met diverse hoofdstukken (speerpunten)).
Speerpunten waarop de OC zich graag zou willen richten:
 activiteiten (Pasen, Picknick en Sint Maarten)
 nieuwsbrief (2 april)
 e-mail en PR
 thema-avonden
 belangenbehartiging van de ouders en kinderen
(ouderbetrokkenheid, oudertevredenheidsonderzoek)
 adviserende taak

Kartrekkers:
Lucenda+ Anniek+ Rosa
Carla + Francis
Jessica
Renée + Francis
Carla + Anne
allen (in vergaderingen)

(pedagogisch beleid, GGD rapport, etc.)
Toelichting op de rol van een kartrekker: een kartrekker neemt als initiatiefnemer de
coördinerende rol m.b.t. het speerpunt. De activiteiten worden door alle OC-leden gezamenlijk
uitgedragen.
M.b.t. de ouderbetrokkenheid wordt per activiteit ook hulp gevraagd aan ouders die niet in de
OC zitten, maar het wel leuk vinden om te helpen.
6. Thema avond
Aankondigingen in de nieuwsbrief, inventarisatie vragenlijsten op de groep, voorgesprek met
gastspreker, poster en extra mailing gedaan!
Van iedere groep is minimaal 1 pedagogisch medewerkster aanwezig.
Programma
19:15 OC leden aanwezig voor inrichten van ruimte
19:45 inloop ouders
20:00 intro Francis (welkom, voorstellen OC, intro Gastspreker, programma, pauze, Cathalijne)
20:10 start gastspreker: Annelies Jongerius
21:30 toelichting visie vanuit de Tweeling door Cathalijne
22:00 afsluiting Francis
Verslag van de thema-avond voor in de komende nieuwsbrief! Carla mailt Francis de eerste
opzet hiervoor.
Cadeau voor gastspreker: VVE bon en bloemen  Lucenda regelt dit.
Idee voor de volgende keer: OC leden laatste uur van de dag op de groep en mondeling
inventariseren.
7. Situatie rondom verkeersveiligheid
Rosa heeft eindelijk bericht van de gemeente over de verkeersveiligheid.
 Op 18 juni vindt tussen 08:00 en 09:30 en tussen 16:00 en 18:00 een scan plaats of de
zebra voldoet aan de regels. Rosa heeft specifiek nog aandacht gevraagd voor tweede
aspect in onze brief, te weten de in/uitrit van de Tweeling. Wordt ook meegenomen
volgens de gemeente.
 Er zal 25 juni tussen 12:00 en 18:00 uur een 'ludieke' zebra-actie plaatsvinden waarbij de
politie ook betrokken is. Mensen worden van de weg gehaald voor 'interview' en
verkeerskennis enz..
Vanuit Rosa is nog het advies gedaan om de politie in burger te laten opereren (aangezien de
resultaten anders voorspelbaar zijn). Andere optie is om een gemeenteambtenaar te plaatsen.
8. Infokaart de tweeling
Deze is gezamenlijk puntsgewijs doorgenomen. Laatste puntje op de “i” (komma, enkele
woordjes, formulering van enkele zinnen). Lucenda en Marianne doen de allerlaatste check.

9. RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie): -GGD onderzoek – Tevredenheidsonderzoek
(Op iedere OC-verg. dient een Risico Inventarisatie en Evaluatie-punt besproken te worden.)
Laatste tevredenheidsonderzoek is gehouden op 17 januari 2014. Afgesproken wordt om deze
jaarlijks te houden in september / oktober. Marianne zal de uitwerking van het laatste
tevredenheidsonderzoek mailen met de nummers van de vragen waarvan wenselijk is dat die
door de OC leden nader bekeken worden. Dit komt op de volgende vergadering terug.
10. Financiële compensatie voor de feestdagen wanneer de Tweeling gesloten is
Overweging is om compensatiedagen te koppelen aan het contract dat je afneemt. Als je 3
dagen per week afneemt, mag je 3 dagen per jaar gratis opnemen. De regeling 1 dag per half
jaar zal dan komen te vervallen. Belangrijk is om daar wel planningsregels aan te verbinden om
te voorkomen dat men die op het einde van het jaar gaat opnemen, dan krijgt de Tweeling dat
logistiek niet verwerkt. Bijvoorbeeld: de mogelijkheid voor het opnemen van de extra dagen
niet in december of 1 dag per kwartaal/halfjaar. Marianne koppelt dit laatste punt nog terug
aan de OC.
Deze nieuwe regeling gaat in per 1 januari 2016. Dit zal in de nieuwsbrief t.z.t. ook nog een keer
vermeld worden.
11. "Je kind opvoeden in een gestoorde wereld" wegens succes herhalen?
Deze presentatie kost 75 euro, de kosten worden over het aantal aanwezige ouders gedeeld.
Lucenda zal contact zoeken met deze sprekers en een datum inplannen voor ergens in
september / oktober. Deze presentatie zal wederom op de Tweeling plaatsvinden. Aankondiging
zal via de nieuwsbrief, mail en poster plaatsvinden. Ouders zullen zich via de OC-mail moeten
aanmelden.
12. IKC
Voor een IKC / Brede school hoeven de samenwerkingspartners niet samen in één gebouw te
zitten. De Tweeling heeft dit nu vormgegeven door de samenwerking m.b.t. de ‘warme
overdracht plus’ (AKIB). Wanneer er een studiedag plaatsvindt wat mogelijk interessant is voor
de andere ‘Brede School partners’ is afgesproken dat men elkaar kan uitnodigen.
Advies vanuit de OC: misschien goed om met de scholen waar veel ‘Tweelingkinderen’ naar toe
gaan eens te praten over de gezamenlijke visie om toekomst gericht te blijven nadenken over
de IKC ontwikkeling. Hierbij ook kijkend naar de succesfactoren, zoals genoemd in het artikel
“De brede school Successen delen werkt!” een uitgave uitgevoerd door Regioplan in opdracht
van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap.
Samenwerkingspartners van de Tweeling:
- Kinderopvang, TSO / BSO die aangesloten zijn bij Vonk
- Consultatie Bureau en GGD
- Integrale Vroeghulp, Kodan etc..
- Basisscholen: Meander, NSV2, de Kleine wereld, Nicolaasschool, de Lanteerne, de
Hazesprong, Kleurrijk, Windroos

13. Wvttk
 Er wordt in de nieuwsbrief voortaan een link gemaakt naar de notulen van de OC, zodat
men meteen door kan ‘klikken’.
 Er is 50 meter van 20 cm lood van het dak gestolen.
 Vanaf 2018 gaat de betaling van de kinderopvang via DUO verlopen. Nadere info volgt
nog.
 De OC gaat over op een ander emailadres, via een gmail-account. Anniek / Jessica
nemen dit op. Nieuwe adres: ocdetweeling@gmail.com
14. Sluiting

Agenda punten voor de volgende vergadering op maandag 7 september 2015:
 Bekeken vragen van het Tevredenheidsonderzoek
 Jaarplanning !!

