Oudercommissie de palmboom
Vergadering 11 juli 2018
Notulen
1.Konnect
Konnect is actief bij leden met een lopend contract.
Konnect is niet actief zodra de contracten van de leden zijn afgelopen.
De schriftjes, tags, foto’s en account zijn nog beschikbaar.
Vraag uitgesteld bij Konnect om van de niet actieve leden de gegevens te verwijderen dan wel het
account eraf te halen.
Er is een fout opgelopen bij het downloaden van de foto’s op de mobiele telefoons.
2.1 schriftjes
Op het kdv worden voornamelijk mondelinge terugkoppelingen gegeven. Verzoek om meer vast te
leggen in de schriftjes door ouders en leidsters.
De schriftjes worden waarheidsgetrouw ingevuld. Ook indien er een minder leuke/ gezellige dag is
geweest.
2.2 aandachtspunten voor leidsters en ouders:
Aandachtspunten leidsters:
• werken aan een goede en duidelijke communicatie en samenwerking tussen de leidsters
onderling.
• Er is sprake van groeipijntjes tussen de leidsters onderling. Verzoek om teambuilding.
Aandachtspunten ouders:
• meer vastleggen in de schriftjes van de kinderen, zoals ritme of andere belangrijke informatie
mbt de kinderen. Dit scheelt tijd voor de leidsters bij de overdracht met brengen/ halen.
Tevens is op deze manier alle informatie bij de hand.
• Op 20 september is de dag van de leidsters. Mooie manier op de waardering te laten blijken.
Financiering wordt geregeld door de palmboomz
2.3 het kinderdagverblijf groeit goed. Inmiddels 3 vestigingen geopend.
Ruildagen van het kdv/ de psz en de bso dienen plaats te vinden binnen 3 weken, mits er een plekje
beschikbaar is.
3. 4. Traktatie beleid:
4a.Soms is er sprake van meerdere traktaties op een dag. Verzoek aan de ouders om dit tijdig door te
geven aan de leidsters, zodat er in overleg een moment kan worden vastgelegd voor de traktatie.
4b. Tijdens de tso worden er geen traktaties gegeven. Deze worden aan de kinderen mee naar huis
gegeven.
4c. Project van de warme maaltijden is afgerond.

5.Puk thema: op vakantie (gedurende de zomervakantie)
Voor de nieuwe leidsters is er een uk/puk cursus beschikbaar.
Eindfeest vindt plaats op 13 juli. Er vindt een poppen voorstelling plaats. Doelgroep is peuters, maar
broers/ zussen zijn welkom.
6.ouder login van het kdv. De inlog is naar de ouders per mail gestuurd.
De palmboom beschikt over 3 telefoonnummers, te weten:
Kdv: +31 6 --Psz: +31 6 --Bso: +31 6 --7.open deuren beleid tussen kdv en psz
In de zomervakantie wordt hier minder gebruik van gemaakt.
8.peuterplus groep bij 8 kinderen of meer.
Actiepunten: blijven staan
-Notulen worden bijgewerkt op de website
-Nieuwe leidsters worden voorgesteld in Konnect.
-groepsfoto wordt doorgeschoven
Rondvraag:
Indien de studiedag van de school tegelijk valt met een bso dag, dan wordt dit niet automatisch
aangemeld. De leidster vraagt na of de ouders gebruik willen maken van een hele dag bso (tegen
extra kosten).

