Notulen OC de Tweeling
Datum: 19 oktober 2015
Aanwezig: Jessica, Anne, Lucenda, Carla, Francis en Laura
Notulist: Francis

1. Opening
2. Punten vanuit de directie
Personeel:
Fenna zal tijdelijk vaste dagen in de paarse groep draaien in verband met het (aankomende)
zwangerschapsverlof van Joy. Christianne heeft daardoor tijdelijk één vaste dag in de groene
groep. Romee heeft een nul-uren contract gekregen en zal als gevolg hiervan meer draaien als
de invalkracht in andere groepen.
Klachtencommissie
Rosa en Carla zullen meelezen in de briefwisselingen.
3. Notulen vorige vergadering
Goed gekeurd. Verzoek vanuit de Tweeling: graag pas mailen als deze door de OC leden
onderling is afgetikt.
4. Document ‘tool handvat OC’s’ Marjet Winsemius
Dit document wordt als basisdocument gegeven aan nieuwe leden van de OC, zodat nieuwe
leden zich kunnen inlezen in de werkwijze van de OC. Dit document overlapt het ‘naslagwerk
ten aanzien van presentatie Marjet dat door ons is opgesteld voor nieuwe OC leden. Idee is om
in ons document iets te schrijven over de dag van de pedagogische leidster.
5. Tevredenheidsonderzoek ouders
Momenteel heeft 46% van de ouders het tevredenheidsonderzoek ingevuld, deze staat nu sinds
circa 2 weken online. Anne en Carla zullen aan het einde van het onderzoek de resultaten
bekijken en terugkoppelen op de volgende OC vergadering. Laura zal met quotes, barometers
en herhalingsmailtjes (met einddatum) nogmaals de aandacht erop vestigen.
6. Jaarplanning definitief
Deze is recent weer aangepast en zal gaandeweg worden bijgehouden.
7. Situatie rondom verkeersveiligheid
Vanuit de gemeente is de opdracht gegeven aan SOAB om deze op ons verzoek te onderzoeken.
Vanuit SOAB is een goed verslag verschenen met aanbevelingen en aanpassingen die gedaan
kunnen worden. Op de volgende vergadering wordt hierop teruggekomen in het kader van de
concrete acties die ondernomen gaan worden.

8. Tarieven 2016 de Tweeling
Enkele verhelderingsvragen worden door OC-leden aan de directie gesteld. Zo wordt o.a.
verteld welke activiteiten uitgevoerd zijn zonder dat hier een vergoeding tegenover stond, wat
nu niet meer realistisch is. Directie geeft aan dat in voorgaande jaren al werd gesproken over
het percentage winst dat gelijk dient te blijven. De OC vraagt om een meer cijfermatige inzage,
zodat men als OC echt kan staan voor de belangenbehartiging van ouders die zij op zich hebben
genomen.
De OC doet het voorstel om in de ouderbrief wat meer inhoudelijke en andere argumenten in
vergelijking met vorig jaar te geven. Uitgebreider toelichten welke taken eerder niet in rekening
werden gebracht (of worden gebracht!). Toelichten hoe het zich verhoudt tot de winst versus
kostendekkend zijn. Meer toelichten wat de kosten betekenen m.b.t. het atelier  2 extra
mensen in dienst, onderzoektijd, tijd voor beleid maken, inzet van ateliermedewerkers in
coaching pedagogisch medewerkers middels VIB etc. De argumenten meer inzichtelijk maken.
Evt. ook denk-opties mee te geven ter overweging  bijvoorbeeld: hebben ouders oplossingen
voor kleine kostenposten (zoals bijvoorbeeld het naaien van de sloffen) die door ouders
gezamenlijk kunnen worden opgepakt.
9. Sint Maarten
In de tuin wordt op 11 november het feest van Sint Maarten gevierd. Lucenda en Rosa zijn hier
de kartrekkers voor. Zij zullen hiervoor de poster en de mail verzorgen en proberen een ouder
te regelen die muziek kan maken. Peperkoek wordt uitgedeeld en ingekocht door de Tweeling.
Laura laat Lucenda weten of de lantaarnstokjes met batterijen nog aangeschaft moeten
worden. Lucenda zal het ‘draaiboek’ uitwerken en deze week nog verspreiden.
10. RIE: -documenten Cathalijne
Interessant en leuk om een keer door te lezen. Goed systeem met die tekst in kleuren.
11. "Je kind opvoeden in een gestoorde wereld" wegens succes herhalen?
Deze zal plaatsvinden op 24 november van 20:00 tot 22:00 uur. De sprekers vragen circa 150
euro. Aan de ouders wordt gevraagd om vooraf 7,50 euro te betalen, tot uiterlijk 13 november
is er gelegenheid om te betalen. Lucenda maakt een tekst voor de mail en de poster voor op de
deur. Iedereen maakt voor de eigen groep (waar je kind zit) een aankondiging op een groot
papier  op dit papier staat de thema-avond vermeld met datum en tijd en kosten + alle namen
van de kinderen van die groep met daaronder ‘ja/nee’ (zodat ouders gelijk kunnen aangeven of
ze komen of niet). Betalen wordt op de avond zelf gedaan.
12. Wvttk –nieuwe lid?
 Een ouder van de rode groep, Jessica houdt contact.
 Ouderavond in februari  Francis zorgt ervoor dat op elke groep en in de hal een
brievenbus voor ideeën over eventuele onderwerpen en een stukje voor de nieuwsbrief .
13. Sluiting

Deadline volgende nieuwsbrief: 24-11-2015

