Notulen overleg oudercommissie 6 juni 2019
Aanwezig: Brigit (voorzitter), Nelleke, Caroline, Lies, Linda, Nadja, Petra, Mick en Anita
namens Baloe
Afwezig: Margriet en Renske, Suzanne, Ellen
1. Opening.
2. Notulen van 5 maart 2019 worden goedgekeurd
3. Inventarisatie vragen aan Baloe
a. Voedingsbeleid,
i. Nelleke en Linda hebben naar het voedingsbeleid gekeken en geven
een paar opmerkingen/vragen hierover. Zoals ei of ontbijtkoek
toevoegen. Rijstwafel en groentespread eraf halen. Wel/geen
limonade aanbieden? Welke vleeswaren wordt er aangeboden? Zijn er
bepaalde tijden wanneer er eten aangeboden wordt? Moet het
trakteren gezond en moet je dit wel of niet aan de ouders geheel
overlaten? Mogelijkheid om warm eten aan te bieden? Aantal
eetmomenten op een dag?
b. Vaccinatiebeleid
i. Vaccinatiegraad is hoog >95%. Boink geeft advies maar het is een
politieke discussie. Het OC heeft vragen over of er actief
gecommuniceerd en gemotiveerd wordt om te vaccineren? Wat is het
standpunt van Baloe? De vraag is of er bij ieder formeel gesprek
gevraagd kan worden naar het bijhouden van het vaccineren.
c. Afvaardiging leden OC per vestiging. Doorgeven aan Baloe.
d. Brief die verstuurd is over een orthopedagoog.
e. Communicatie algemeen
4. Overleg met vertegenwoordiging van Baloe
a. Ouderapp Flexkids. Er is een testochtend geweest. Het streven is dat er in
september 2019 van start gegaan wordt. Brigit en Lies gaan namens het OC
meetesten. Het portaal vervalt tzt.
b. Risicoinventarisatie. De gegevens hiervan zijn vergaan helaas. Christel is
bezig met het herstel. Data staan nu op een USB. Mick laat het OC de stand
van zaken weten.

c. Vaccineren. De brief van is positief ontvangen. Baloe wacht op het standpunt
van de overheid. Het OC steunt mogelijke weigering van kinderen in de
toekomst. Baloe geeft aan bij ieder gesprek er naar te vragen. Of er altijd
eerlijk antwoord gegeven wordt is de vraag.
d. Vertrek Ineke. Dit is een heel proces geweest met een toets die niet gehaald is
en daardoor zij moest vertrekken. Het OC geeft aan dat dit veel onrust bij
ouders heeft veroorzaakt. Baloe gaat hierover nu een brief sturen met wat
uitleg om zo de onrust weg te nemen.
e. Communicatie. Dit wisselt sterk per locatie over studie/vakantiedagen. De
communicatie zou door Carla opgepakt worden maar is door drukte erbij in
geschoten. De vraag is of er een mededelingenbord kan komen op iedere
locatie.
f. Wisselende schooltijden. Door de wisselende schooltijden is de middag
gebroken daardoor qua activiteiten minder makkelijk te plannen. Het is zoeken
naar een perfecte invulling wat betreft eetmoment en activiteit.
g. Ruildagen. Het OC heeft opgemerkt dat per locatie verschil zit hoe er met
ruildagen wordt omgegaan. Mick neemt dit meer maar met de nieuwe
ouderapp kunnen ouders dit zelf allemaal regelen dus zal het geen discussie
meer opleveren.
h. Voedingsbeleid. Anita is gezonde voedingscoach. Ze heeft bij leidsters en
kinderen gepolst en er zijn al kleine veranderingen doorgevoerd t.o.v. het
vorige voedingsbeleid, zoals meer volkoren produkten, meer afwisseling van
fruit/groente/crackers en combi’s hiervan. Ook bieden ze regelmatig andere
producten aan bij de kinderen om ze te laten proeven. Baloe verwacht
gezonde traktaties. Tijdens schoolvakantie gaat er beter gekeken worden naar
het aantal eetmomenten
Het aanbieden van warme maaltijden is lastig want daar zitten veel
voorwaarden aan vast en er moet een vergunning voor zijn.
i.

Petra, geeft aan dat er teveel vaktermen in sommige brieven zitten. Baloe
neemt dit mee.

j.

Het OC geeft aan Baloe aan op welke locaties er geen afvaardiging van
ouders:
KO Valkstraat
PO en BSO de Eendragt
KO Weremere
BSO Wormerwieke
PO en BSO De EigenWijs

5. Rondvraag
a. Nelleke vraagt om alvast een punt voor de volgende vergadering te
agenderen: het aanpassen van de speelterreinen. Mick reageert hier al even
kort op dat al plannen liggen.
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Actie

Wanneer

Wie

Oc werkplan mailen naar alle oc leden

Brigit

Concept voedingsplan mailen naar Brigit

Irma

Voorstel oc leden proefdraaien ouderportaal
intern bespreken

Irma

Ri&i mailen naar Brigit

Irma

Reactie Oc inzake prijsbeleid naar Baloe

24-11-2018

Brigit

Volgende vergaderingen: dinsdag 10 september 2019 en 19 november 2019

