Notulen OC de Tweeling
Datum: 24 augustus 2015 19:30 – 21:00
Aanwezig: Jessica (voorzitter), Carla, Anne, Rosa, Laura, (Francis haakt aan vanaf agendapunt
10)
Afwezig: Lucenda, Anniek, Renée, (Francis)
Notulist: Rosa

1. Opening
Welkom! Laura zal de gehele vergadering aanwezig blijven.
2. Punten vanuit de directie
Nieuw personeel, afscheid personeel
Christianne is begonnen als vaste invalkracht. Samen met Fenna vormt zij het vaste team van
vaste invalkrachten. Inmiddels is van invalkracht Linda afscheid genomen.
Afsluiten/openen gebouw
De OC beschikt over een eigen sleutel met toegangscode om het pand te openen of te
sluiten. De procedure hieromtrent wordt bij het einde van de vergadering nog een keer door
Laura uitgelegd.
Compensatie gemiste dagen, ingangsdatum
De nieuwe regeling rondom compensatie van gemiste (feest)dagen is vastgesteld en gaat in
per 1 januari 2016. Ouders zullen eind oktober worden geïnformeerd tegelijk met de brief
omtrent tariefsteling. De nieuwe regeling houdt in dat er niet meer één keer in het half jaar
een extra dag opgenomen kan worden maar dat je als ouder een dag ‘extra’ op kan nemen
wanneer je ‘geraakt wordt’ door een sluitingsdag. Voorbeeld: tweede paasdag is de
kinderopvang dicht en die dag mag je dus op een ander tijdstip (binnen drie maanden)
opnemen mits van tevoren aangekondigd en overlegd.
Infokaart/magneet
De Infokaart is definitief vastgesteld en zal vergezeld gaan met een cadeautje; een
koelkastmagneet van De Tweeling. De kaart zal ook aangeboden worden tegelijk met de
brief omtrent tarieven en de nieuwe compensatieregeling eind oktober.
Tevredenheidsonderzoek (startdatum, procedure)
De nieuwe versie van het tevredenheidsonderzoek is besproken met enkele leden van de
OC. De vragenlijst is hier en daar aangepast, wat korter met veel open ruimte voor input van
de ouders. De Tweeling specifieke vraag over de extra faciliteiten (o.a. atelier) blijft
gehandhaafd.
De enquête wordt in september verspreid. Laura is deze week bezig met de voorbereiding
van het mailadressenbestand voor de verzending naar de ouders.
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Planning ouderavond
De thema-ouderavond zal volgende keer georganiseerd worden op 8 februari 2016. Dit is
wenselijker in verband met de planning en organisatie van overige
personeelsbijeenkomsten.
Extra ouderavond Opvoeden in Gestoorde Wereld
Gevraagd wordt naar de status rondom deze ouderavond. Lucenda is hier mee bezig vanuit
de OC maar is nu met vakantie. Besloten wordt deze avond in november te laten
plaatsvinden.
3. Notulen vorige vergadering
Er blijken abusievelijk nog geen definitieve notulen op de website te staan. Het betreft een
eerdere conceptversie. Deze notulen worden z.s.m. van de website gehaald door Laura,
waarna de definitieve versie geplaatst kan worden.
Voorts ontbreken de bijlagen bij de notulen op de website, waar naar verwezen wordt in het
verslag. Deze bijlagen betreffen echter documenten die al beschikbaar zijn op de website.
Hier worden geïnteresseerde ouders op gewezen. Voortaan zal een check gedaan worden
dat er geen melding van bijlagen gedaan wordt in de notulen of dat verwezen wordt naar de
vindplaats van een bepaald beleidsstuk op de website.
4. Terugblik Marjet/samenvatting
Na herhaalde pogingen is er contact geweest met Marjet. Zij heeft het stuk dat opgesteld
werd door de OC gereviseerd, waarna een definitieve versie is ontstaan. Deze mag op de site
geplaatst worden.
Marjet heeft ook een algemeen stuk met highlights opgesteld als leidraad ten behoeve van
de OC's in Nederland. Besloten wordt deze leidraad beschikbaar te maken voor de OC, op te
slaan in bijvoorbeeld Google Drive, zodat deze toegankelijk is voor alle (toekomstige) leden.
Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld een welkomstmapje samen te stellen voor nieuwe
leden, waar deze leidraad deel van uit maakt.
5. Jaarplanning
Er worden vergaderingen en jaarlijks terugkerende evenementen gepland voor het komende
jaar. Deze worden verwerkt in de jaarplanning. Agenderen voor volgende vergadering.
6. Infokaart
Reeds behandeld onder punt 2.
7. Thema avond datum en vergaderdata
Reeds behandeld onder punt 5.
8. Verkeersveiligheid
In juni heeft ten aanzien van de verkeersveiligheid rond De Tweeling een (stil) onderzoek
plaatsgevonden door de gemeente naar het weggebruik en verkeersgedrag op de
Groenestraat rondom het kinderdagverblijf. Vervolgens is een zichtbare en ludieke ‘zebra/veiligheidsactie’ met medewerking van de politie en gemeente op touw gezet.
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De bevindingen en hopelijk uit te zetten acties op de Groenestraat door de gemeente
worden nog afgewacht. De politie en gemeente hebben in elk geval zelf de relevantie ‘aan
den lijve’ kunnen ervaren. Er werd regelmatig doorgereden terwijl er voetgangers wilden
oversteken. Het betrof een drukke reguliere verkeersdag, waardoor ook de hectiek en
onoverzichtelijkheid rond de winkels en uitritten goed zichtbaar werd. Rosa zal informeren
wanneer een terugkoppeling van de gemeente te verwachten valt. Agenderen voor de
volgende vergadering.
9. RIE
Er zijn stukken ontvangen omtrent de RIE. Afgesproken is dit punt voor de volgende
vergadering te agenderen, zodat een ieder in de gelegenheid is de stukken te bestuderen.
10. Wvttk
Klacht
De OC heeft kennisgenomen van een binnengekomen klacht. Uit deze klacht formuleert de
OC het volgende advies aan het management van De Tweeling: ter verduidelijking van de
gehanteerde rekenmethode bij de eindafrekening wanneer een kind vertrekt, adviseren wij
om een rekenvoorbeeld op de site te plaatsen ter verduidelijking.
Aanmelding nieuw lid OC
Er heeft zich een geïnteresseerde gemeld uit de groep rood voor deelname aan de OC. Bij de
formering van de huidige OC is vastgesteld dat het maximum aantal leden acht zal zijn en dat
aantal is nu momenteel actief. Echter binnen de OC zullen zich binnen afzienbare termijn
(voorjaar 2016) twee leden terugtrekken vanwege het bereiken van de schoolgaande leeftijd
van hun kind. In de aanloop daartoe, zal de geïnteresseerde ouder uitgenodigd worden om
een vergadering bij te wonen in januari of maart 2016.
De OC meent zich te herinneren dat ten tijde van de werving van nieuwe commissieleden
een ouder zich helaas tevergeefs meldde voor lidmaatschap. Het maximum aantal leden was
toen al samengesteld. Graag biedt de OC deze ouder nu alsnog de mogelijkheid zich aan te
sluiten wegens de voornoemde terugtrekking van twee leden in 2016. De OC probeert te
achterhalen welke ouder dit destijds betrof. Mocht de betreffende ouder deze notulen
lezen, roepen wij hem/haar van harte op zich bij ons te melden.
Gmail app
Wij willen ons als OC-leden inspannen om snel en efficiënt op binnenkomende mail te
reageren. De Gmail app blijkt een handige tool om direct mutaties in de mailbox van de OC
te kunnen volgen. Advies is dat de voltallige OC deze app probeert te downloaden.
Aanlevering agenda en stukken vergadering
Documenten zullen vóór de vergadering voortaan, zo tijdig als mogelijk, geplaatst worden in
Google Drive (toegankelijk via de Gmail van de OC). Verspreiding per mail is dan niet meer
nodig. De voorzitter stuurt via de groepsapp een bericht dat de stukken beschikbaar zijn.
11. Sluiting
Jessica sluit de vergadering.
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Agenda punten voor de volgende vergadering op:
maandag 19 oktober 2015 19.30 uur:
- Staza ouderavond Opvoeden in een gestoorde wereld
- Jaarplanning
- Verkeersveiligheid
- RIE
- Organisatie Sint Maarten
- Tariefstelling 2016
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