Notulen OC de Tweeling
Datum: 14 maart 2016
Aanwezig:, Jessica, Anne, Renée, Anniek, Nicolette, Carla, Laura en Francis
Afwezig: Lucenda
Notulist: Francis

1. Opening
Welkom door de voorzitter. Francis is voor het laatst en deelt in het kader van de ‘bloeifase van
de OC van/met de Tweeling’ rozen uit. Ze geeft aan de samenwerking erg prettig te hebben
gevonden! Dit was wederzijds en Francis krijgt een boekpresentje.
2. Punten vanuit de directie
Sollicitatieprocedure voor vaste invalkracht loopt  wie kan vanuit de OC de gesprekken
bijwonen? Jessica komt hier bij Laura op terug.
3. Notulen vorige vergadering
Goed gekeurd!
4. Thema avond 16 februari 2016 korte evaluatie
Deze was geslaagd. Leuk dat de input vanuit de pedagogisch medewerkers kwam. En erg leuk
dat er veel input vanuit het publiek kwam. M.b.t. de werving kan in de nieuwsbrief misschien
nog meer geworven worden  ideeën: briefje in het mandje met antwoordstrookje, laatste
week live werven door OC leden, in de nieuwsbrief / met mailtjes minimaal 3x vooraf en groot
en levendig.
5. Tevredenheidsonderzoek ouders (reactie vanuit de Tweeling)
Idee: nieuwe vraag in het tevredenheidsonderzoek opnemen die vraagt naar de
groepsdynamiek. Hoe ervaren ouders de onderlinge samenwerking/dynamiek tussen de
leidsters?
6. Situatie rondom verkeersveiligheid Lucenda en Anniek
Dit komt op de volgende vergadering terug.
7. Tarieven 2016 de Tweeling (reactie vanuit de Tweeling)
Dit komt op de volgende vergadering terug.
8. Evaluatie 2015 (Carla)
 E-mail en PR door Jessica
Dit verloopt goed! Als voorzitter handelt Jessica in principe zelfstandig de mail af. Zij
betrekt/bevraagt indien nodig eerst de andere OC-leden voor zij een antwoord opstelt.
Geen nieuwe vervolgpunten.

 thema-avonden door Renée + Francis
Het is een groeiproces, gaandeweg wordt je steeds beter. Anne gaat de rol van Francis
overnemen.
 belangenbehartiging van de ouders en kinderen door Carla + Anne
Dit speerpunt heeft zich gericht op het oudertevredenheidsonderzoek en spreekbuis
m.b.t. tariefswijziging. Dit is goed, prettig en professioneel verlopen.
 adviserende taak allen (in vergaderingen)
Dit speerpunt richt zich op het pedagogisch beleid, GGD rapport, etc.. De wens bestaat
om meer met elkaar over het pedagogisch beleid te praten. Misschien goed om het
pedagogisch beleid als vast punt op de agenda te zetten, zodat vanuit de OC de
adviserende rol meer opgepakt kan worden.
 voorzittersrol en notulist
Notulist  systeem heeft de vorige keer goed gewerk, deze vasthouden! Voorlopig in
toerbeurt. De eerstvolgende vergadering zal Carla notuleren . Aan de notulen wordt een
actielijst toegevoegd.
Voorzitter  Jessica geeft aan het met plezier gedaan te hebben en geeft ook aan het
soms lastig te hebben gevonden niet van alles af te weten en de belasting m.b.t. de
verwachtingen die er lagen rondom de rol / beelden m.b.t. de voorzittersrol:
- bewaken van de agenda, plannen en informerend polsen bij OC leden
- aanjager, maar wel met wederzijdse verantwoordelijkheid
- voorzitter hoeft niet van alles af te weten, mag / kan het OC netwerk en
daarbuiten raadplegen
Afgesproken wordt dat iedereen een stukje op de mail zet over de voorzittersrol en
ieders eigen affiniteit daarbij. Op de volgende agenda komt dit punt terug op de agenda.
Ook zal dan besloten worden wie de nieuwe voorzitter is.
9. Inhoudelijke evaluatie m.b.t. activiteiten
Dit komt op de volgende vergadering terug.
10. Paaseieren 20 maart
Anniek maakt de poster! Het start om 10:30 uur en om 10:00 uur zijn OC leden aanwezig.
Paaspak wordt gedragen door mogelijk een stagiaire en twee kinderen van een medewerker.
11. RIE
Dit komt op de volgende vergadering terug.
12. W.v.t.t.k.
 Afscheidsfeest van Marianne
 Aankondiging studiedag op de deur vervroegen



Rol die nieuw lid Nicolette gaat vervullen m.b.t. de speerpunten  activiteiten en
nieuwsbrief

13. Sluiting
Iedereen bedankt!

Deadlines voor de nieuwsbrieven in 2016 :
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6

deadline
25-01-2016
29-03-2016
25-05-2016
25-07-2016
28-09-2016
24-11-2016

uitgave
01-02-2016
04-04-2016
01-06-2016 (uitnodiging picknick, vr 1-7-2016)
01-08-2016
05-10-2016 (uitnodiging st. Maarten vr 11-11-2016)
01-12-2016

Agenda punten voor de volgende vergadering, d.d 13-06-2016:
 Reactie vanuit directie betreffende tevredenheidsonderzoek en de inventarisatie
onder ouders (vanuit de OC) omtrent de tariefverhoging.
 Lucenda en Anniek informeren de OC over de rapportage omtrent de
verkeersveiligheid.
 Terugkoppeling vanuit de directie op de voorgestelde werkwijze van de OC
betreffende de tariefswijziging.
 Inhoudelijke evaluatie m.b.t. activiteiten
 Voorzittersrol / kartrekkers rouleren?
 RIE

