Notulen Vergadering Oudercommissie Kinderopvang De Palmboom (KDV, PSZ, BSO)
Aanwezig:
Marjolein, Sophie (notulist), Susan (voorzitter), Mariët , Martijn en Koen (Later…. beide
directie)
Datum:
1.

17 mei 2017
* Marjolein stopt na de zomervakantie
* Groepsfoto wordt doorgeschoven naar volgende vergadering
* Agenda wordt jaarverslag klachten en algemene voorwaarde toegevoegd

2. Notulen akkoord
3. Evaluatie







10 minuten gesprekken: uitnodigingen zijn uitgedeeld door de mentor (KDV).
Mogelijkheid 10 minuten gesprek voor BSO kinderen. Via Konnect wordt dit aangeboden.
Carnaval: uitnodiging feest was onduidelijk.
Sint: geslaagd, mogelijk volgend jaar in de gymzaal (kdv), ivm de ruimte.
Kerstdiner was geslaagd, voorkeur voor kerst 2017 is weer ’s avonds (diner).
Pasen: geslaagd, haas, eieren-> volgend jaar weer.

4. Snoep-, voedings- en traktatiebeleid

Traktatie beleid wordt weer even met de PM’ers besproken.

Beleid eetmomenten/avond eten op vaste tijden
5. Uk en Puk
7 PM’ers hebben diploma’s behaald: Oog voor interactie en Uk & Puk.
6. Konnect
Geen op of aanmerkingen.
7. Opendeurenbeleid
Positief.
Overgangsleeftijd van peuters moet nagekeken worden hoe het gecommuniceerd is.
8 Eindfeest
Thema: Dierendag op het schoolplein.
‘schoolreisje’ : Paard en wagen het duin in. (nog niet definitief)
9 Algemene voorwaarde
Deze zijn uitgedeeld en zullen volgende vergadering nogmaals besproken worden.
10. Actiepunten en rondvraag

-

Schoolgids per 1 september 2017. Gaat overigens om de inhoud (de belangrijke, relevante
standaardinformatie), en niet per se de vorm (gids) hoewel gids wel fijn kan zijn.
BSO buitenspelen met externe kinderen. PM’er houd de veiligheid in de gaten.
Is zwemmen onder BSO-tijd een optie? Koen gaat inventarisen
Bieb open tijdens BSO, hoe ervaren de PM’er dit?
Klachten jaarverslag besproken akkoord gegeven.

Volgende Vergadering 4 juli 2017 20.00 uur BSO De Palmboom
Notulist:

Laurens
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Wie

Wat

Deadline

Martijn

Pm’ers vragen groepsfoto’s te maken bij uitstapjes

--

Koen / Martijn

Schoolgids maken voor de Palmboom

01-09-2017

Koen

Connect : BSO 10 minuten gesprek inventarisatie

Alle

Groepsfoto

01-12-2017

