Notulen vergadering KDV de Palmboom - PSZ
BSO
Aanwezig:

Susan van der Ham (vz), Linda, Koen Vermeulen, Lisette Ruigrok, Kim, Mariette van
Haaster, Sophie Immerzeel (notulist)

Datum: 30-05-2018
1. Opening en vaststelling agenda
Susan opent de vergadering, welkom bij de OC Kim!Aan de agenda wordt het punt AVG, vernieuwde
website toegevoegd.
2. Notulen d.d. 29-01-2017:
Geen aanvulling/veranderingen.
3.

Evalueren
Carnaval: super leuek viering weer, kinderen vonden het leuk. Het halen en brengen mag iets
‘strakker’, werd als wat rommelig ervaren. Traktatie aan het einde zal iom de school besproken
worden met de carnavals vereniging. Mag iets minder.
Paasviering: weer goed verlopen kinderen vonden het weer leuk.
Schoolreisje: huifkar was wederom een succes, volgend jaar weer.
Verkeersochtend: goed verlopen, leuke opkomst. Volgend jaar wat eerder communiceren, wat er
verwacht wordt.

Eetbeleid:
Traktaties verlopen goed, veel verantwoorde traktaties, evt in combinatie met een klein
cadeautje.
De proef met de warme maaltijden zal aan het einde van het schooljaar eindigen en er is
besloten om het niet meer aantebieden ivm weinig animo.
4.

5.

Uk en Puk & Puk en Co
Idee vanuit de OC om de kinderen wat meer mee te laten nemen vanuit huis, wat aansluit bij
het thema. Het KDV geeft aan dat dit nog wel gedaan wordt, maar iets minder frequent.

6.

Konnect.nl
De directie gaat uitzoeken hoe lang een account actief blijft in Konnect. Duidelijk is wel dat tot
een maand na einde contract de foto's beschikbaar zijn.
AVG: Martijn controleert of dit vanuit konnect geregeld is of via de plaatsingsovereenkomst.
Nieuwe website: nieuwe groepsnamen, mist nog de wel up to date notules.
KDV net: Martijn zal alle ouders uitnodigen dmv een email om dit te gaan gebruiken

7.

Open-deuren beleid
Geen punten te bespreken.

8.

Nieuwe peuterplusgroep
De ervaringen zijn positief.

9.

Eindfeest. De datum staat nog niet vast, ook hoe de ochtend zal worden ingevuld is nog niet
bekend.

10. Afscheid mariette, Linda en Laurens: Bedankt voor al jullie inzet!
12. Actiepunten, vanuit vorige vergadering;
Actiepunten

Wie

Wat

Koen/ Martijn

Schoolgids maken voor de Palmboom

Koen/Martijn

Notulen OC toevoegen aan de website en nieuwe pm’ers voorstellen op Konnect

Deadline

05-10-2017

Koen/Martijn

Werven leden oudercommissie

Allen

Groepsfoto

13. Rondvraag

Volgende vergadering: 11 juli 20.00 uur

doorlopend

