
 

 

 

Notulen overleg oudercommissie 20-11-2018 

Aanwezig: Brigit, Suzanne, Caroline, Lies, Margriet, Linda, Renske, Nadja, Petra, Irma en 

Carolien 

Afwezig met afbericht: Ellen en Nelleke 

1. Opening.  

a. Voorstel rondje i.v.m. nieuw lid: Lies Neagoe 

b. Linda: graag stukken voor het overleg tijdig toesturen ivm voorbereiding. 

c. Mededeling Brigit: oc werkplan wordt gemaild naar alle oc leden 

d. Inventarisatie vragen voor Baloe: 

i. Petra, standpunt Baloe inzake vaccinatie bij kinderen 

ii. Nadja: Hoe is de samenwerking bredeschool/Baloe 

iii. Lies: Heeft Baloe een Ri&i. 

iv. Brigit: De oc heeft vanuit Baloe nog geen update van het voedingsplan 

ontvangen. 

v. Brigit: klachten ontvangen vanuit ouder. Oc is geen klachten 

commissie. Oc leden besluiten Baloe te vragen of de richtlijn van de 

organisatie is gevolgd. 

vi. Ingekomen stukken. Vanuit Baloe verzoek advies OC mbt prijsbeleid 

2019.  

2. Overleg met vertegenwoordiging van Baloe 

a. Stand van zaken mbt voedingsplan. Het concept is klaar. Irma mailt dit naar 

Brigit 

b. Ouderportaal. Er wordt op dit moment proefgedraaid. Doel is openstellen voor 

ouder in Januari 2019. Voorstel Brigit; laat een paar ouders uit de oc eerst 

eens proefdraaien voordat het life gaat. Irma gaat dit bespreken met Mick en 

Jennifer. 

c. Vaccineren. Baloe mag ongevaccineerde kinderen niet weigeren. Baloe weet 

wel welke kinderen niet gevaccineerd zijn en in welke groepen zij zitten. 

d. Samenwerking Brede school. Hoe verloopt de samenwerking vanuit de brede 

school en Baloe? Bij inschrijven wordt altijd gevraagd of het kind die dag 



gebruikt maakt van Baloe. Dit wekt de indruk dat Baloe dan ook door de brede 

school geinformeerd wordt over de deelname aan de activiteiten. Dit is alleen 

het geval bij activiteiten die door Baloe georganiseerd worden. 

e. Ri&i. binnenkort volgt een nieuwe methodiek volgens een quick scan. 

Medewerkers worden daar nu voor getraind. De oc wil graag inzage in een 

Ri&i. Irma mailt dit naar Brigit. Lies heeft dit in haar aandachtsgebied. 

f. Prijsbeleid 2019. Irma en Carolien geven een toelichting. Door allerlei 

invloeden is een prijsstijging volgens Baloe noodzakelijk. De oc zal binnen 5 

een reactie geven naar Baloe inzake de adviesvraag. 

g. Wijziging contracten. Baloe heeft te maken met een instroom van nieuwe 

klanten. Hierdoor geven zij aan genoodzaakt te zijn het aantal flexibele 

contract vormen te verminderen. Er volgt een discussie met de OC over de 

opvang van 1 dag per week. Baloe wil dit vanaf 2019 alleen nog aanbieden op 

de woensdag en vrijdag. Voor de overige dagen dient een contract van 

minimaal 2 dagen per week afgesloten te worden. De oc is niet overtuigd van 

de noodzaak hiervan 

 

Actiepunten. 

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 

 

Volgend overleg dinsdag 5 maart en dinsdag 4 juni. 

 

 


