
 

 

 

Notulen overleg oudercommissie 5-3-2019 

Aanwezig: Brigit, Suzanne, Nelleke, Lies, Petra en Ellen 

Afwezig met afbericht:  Nadja, Caroline, Linda, Margriet 

1. Opening.  

a. Het nieuwe voedingsplan zal tijdens deze vergadering worden gepresenteerd 

door Baloe 

b. Ingekomen mail van Baloe: Door een brand bij de leverancier van het systeem 

(Risicomonitor) zijn de door Baloe ingevoerde gegevens verloren gegaan. 

Deze moeten allemaal opnieuw ingevoerd worden. Na opnieuw invoeren zal 

de OC verder geinformeerd worden over de uitkomsten. 

c. Ingekomen mail van Baloe: Er is nu een werkinstructie voor EHBO-dozen 

gemaakt en een procedure voor de controle van de EHBO dozen op de 

buitenlocaties 

d. Brigit spreekt haar waardering uit voor de proactieve manier van 

communiceren van Baloe richting de OC, dit zal ook met Baloe gedeeld 

worden. 

e. Werkplan wordt besproken 

i. Locatie Valkstraat moet worden toegevoegd 

ii. We missen leden voor de locaties PO Eendragt, PO de Spil, Valkstraat 

f. Lies haakt aan en merkt op dat in de notulen van de vorige vergadering per 

abuis RI&I staat in plaats van RI&E 

g. Inventarisatie vragen voor Baloe: 

i. Nelleke: Ineke Klos (PO Pinkeltje) zal afscheid moeten nemen in 

verband met niet halen taalcursus. Hierover bestaat onrust bij de 

ouders omdat Ineke zeer gewaardeerd wordt en de ouders willen 

graag weten wat er gaat gebeuren om tenminste een afscheid te 

kunnen organiseren 

ii. Ellen : De Spil heeft (te) veel wisselende gezichten op de Cowboys 

groep.  

iii. Nelleke: PO Pinkeltje, schoolplein verzakt, kan hier iets aan gebeuren? 



iv. PO de Eendragt heeft geen mogelijkheid om buiten te spelen in 

verband met de drukte op het schoolplein en de tijden die daar 

aangehouden worden met rust op het schoolplein   

v. Lies: de buitenruimte van het hoofdgebouw is erg veel bestrating. Is 

hier wellicht ruimte voor wat meer groen/een (moes)tuintje? 

2. Overleg met vertegenwoordiging van Baloe (Jennifer schuift aan) 

a. Anita Prins zou het voedingsplan komen presenteren, maar is onverhoopt 

verhinderd. Jennifer verstrekt concept-versie aan Nelleke. Zij zal een kopie 

ingooien bij Linda en zij zullen beiden het voedingsplan doornemen voor de 

volgende vergadering. Volgende vergadering zal Anita eea toelichten en 

eventuele vragen beantwoorden. Jennifer legt kort een aantal uitgangspunten 

uit van het voedingsbeleid.  

b. Vaccineren: Baloe heeft nav voorgaande vergadering contact opgenomen met 

Centrum Jong voor advies, maar Centrum Jong houdt zich daarin afzijdig. Er 

ligt een wetsvoorstel in de Tweede Kamer wat het in de toekomst mogelijk 

maakt om niet gevaccineerde kinderen te weigeren. Baloe heeft hierin nog 

geen standpunt ingenomen. 00 

c. Ouderportaal. De leverancier van het ouderportaal is bezig het ouderportaal 

om te zetten naar de ouderapp. De ouderapp is nu nog niet volledig qua 

functionaliteit. Doel is om in Q2 2019 te starten met de ouderapp met de 

functionaliteit zoals die er op dat moment is, verdere updates volgen daarna, 

Ouderapp bevat straks bijvoorbeeld: eet/slaapgedrag, stoelgang (babies) en 

notities van de ouders. Brigit doet wederom het voorstel om een paar ouders 

mee te laten testen voordat de app wordt uitgerold. 

d. Ri&E: De leverancier van Risicomonitor heeft nog steeds geen goede back-up 

procedure ingesteld. Baloe is daarom nog voorzichtig met het opnieuw 

invoeren van de gegevens. Dit kost veel tijd en Baloe loopt nog steeds het 

risico dat de gegevens weer verloren kunnen gaan 

e. PO Pinkeltje: Jennifer geeft aan dat zijn van Ineke persoonlijk heeft begrepen 

dat er gewerkt wordt aan het aanvragen van een uitzondering bij de 

gemeente. Jennifer bespreekt met Irma dat er onrust bestaat over de huidige 

onduidelijkheid.  

f. De Spil/wisselende gezichten: Jennifer neemt dit punt mee, inclusief een 

communicatie naar de ouders en de kinderen. Voorstel vanuit de OC: maak 

(net als de kinderen hebben) foto’s van de medewerkers met hun naam, zodat 

de kinderen ook kunnen zien wie er vandaag op de groep staan.  

g. Schoolplein Pinkeltje: Jennifer neemt dit op met Irma 

h. 1-dagsbeleid: Jennifer geeft aan dat Baloe haar standpunt heeft herzien en 

beoordeelt nu per geval op welke dag een 1-dag per week opvang afgenomen 

kan worden.  



i. PO Eendragt/buitenspelen: Zal opnieuw besproken worden met de school 

j. Hoofdgebouw/buitenruimte: Jennifer geeft aan dat in 2019 de buitenruimte 

van het hoofdgebouw zal worden aangepakt (alle buitenpleinen). Hierbij wordt 

een plan gemaakt met meer groen, want Baloe heeft zelf ook onderkend dat 

er te veel bestrating ligt. De medewerkers die de Playgrounds training hebben 

gevolgd zullen input leveren voor de plannen, denk hierbij aan moddertuinen, 

fietsparcours.  

Actiepunten. 

actie Wanneer  Wie 

OC werkplan mailen bijwerken Continue Brigit 

Concept voedingsplan doornemen en evt 

vragen formuleren 

4 juni 2019 Nelleke/Linda 

Voorstel oc leden proefdraaien ouderapp 

intern bespreken 

 Irma 

RI&E mailen naar Brigit Uitgesteld – tot weer 

beschikbaar is. 

Irma 

 

Volgend overleg dinsdag 4 juni 19.30 

 

 


