Notulen Vergadering Oudercommissie Kinderopvang De Palmboom

(KDV, PSZ, BSO)

Aanwezig:

Marjolein, Sophie, Susan (voorzitter), Laurens (notulen), Martijn en Koen (beide directie)

Datum:

4 juli 2017, locatie Palmboom.

1.

Agenda wordt vastgesteld zonder wijzigingen.

2.

De notulen van de vergadering d.d. 17 mei 2017 worden vastgesteld.

3.

De directie geeft aan dat de openingstijden bieb tijdens bso door sommige kinderen als fijn
worden ervaren, maar dat er ook een grote groep kinderen geen of weinig interesse heeft. De
directie gaat nog nader evalueren om te bezien hoe daar in de toekomst mee zal worden
omgegaan.

4.

Snoep-, koek- en traktatiebeleid. De directie geeft aan dat er steeds meer ouders wensen dat
hun kind einde middag / begin avond warm eten krijgt. Dit heeft zijn weerslag op de rust in de
groep (wordt verdeed in eters en niet-eters) en op de aandacht die de PM-ers voor de kinderen
kunnen hebben, omdat dit ook de tijd is dat veel kinderen worden opgehaald. Bijkomend aspect
is de voedselveiligheid bij zelf meegebracht eten. De directie gaat nog nader evalueren om te
bezien hoe daar in de toekomst mee zal worden omgegaan en zal daaromtrent een beleid gaan
vaststellen.

5.

Uk en Puk & Puk en Co: geen opmerkingen.

6.

Konnect.nl: geen opmerkingen.

7.

Open-deuren beleid: geen opmerkingen.

8.

Algemene voorwaarden 2017. De directie heeft aanvullende algemene voorwaarden opgesteld.
Dit met het oog op het beter beheersbaar houden van de risico’s, nu de opvang groter en
professioneler wordt. De tekst is plenair besproken en de oudercommissie heeft artikelsgewijs
opmerkingen geplaatst en suggesties gedaan. De directie zal deze nader verwerken en tijdig
voor de volgende vergadering een tweede concept rondsturen. De voorwaarden worden pas
gehanteerd na goedkeuring oudercommissie.

9.

Openstaande actiepunten

Wie

Wat

Deadline

Koen /Martijn

Voorwaarden aanpassen en rondsturen

Voor volgende
vergadering

Koen / Martijn

Schoolgids maken voor de Palmboom

01-09-2017

Koen / Martijn

Werven leden oudercommissie

Doorlopend

Alle

Groepsfoto

01-12-2017

Alle

Jaarverslag klachten agenderen

10.

Rondvraag
* Laurens geeft aan voornemens te zijn per 1 januari 2018 te stoppen.
* Marjolein stopt na de zomervakantie en wordt bedankt voor haar inzet.

***

