Notulen OC de Tweeling
Datum: 23 januari 2017
Aanwezig: Nicolette (voorzitter), Renée, Anniek, Wouter, Gerwin, Laura, Anne, Erna
(notulist)
Afwezig: Jessica
Bijlagen: actielijst + jaarplanning
1. Wisseling voorzitterschap
Nicolette neemt het voorzitterschap over van Jessica. Notulist blijft rouleren.
2. Stoppen enkele OC-leden & nieuwe werven
Anne stopt (aangezien dochter de Tweeling zal verlaten) en de volgende vergadering zal haar
laatste zijn.
Jessica stopt (ivm andere bezigheden) en de volgende vergadering zal ook haar laatste zijn.
Wouter stopt per juli/augustus als OC-lid (ivm verhuizing).
Om afscheid te nemen van de vertrekkende leden zal de OC gaan uit eten voorafgaand aan de
volgende vergadering.
Dit betekent dat er plek is voor 3 nieuwe leden: voorkeur voor vaders uit de groepen Paars en
Blauw. Hiervoor zal een oproep geplaatst worden in de komende nieuwsbrief.
3. Stand van zaken actiepunten vergadering OC 12-09-2016
- mbt verkeerssituatie rondom de Tweeling: er blijkt een nieuwe contactpersoon te zijn bij de
gemeente voor deze kwestie. Er zijn echter geen nieuwe ontwikkelingen meer gemeld door
de gemeente (als reactie op het eerder gedane advies na onderzoek). Ook vanuit de
medewerkers is er behoefte hier verdere actie op uit te zetten. Renee en Anniek gaan weer
contact leggen en zullen ook Femke (atelier) hierbij betrekken.
- verder geen bijzonderheden mbt de actiepunten
4. Stand van zaken per speerpunt
- Thema-avonden: Anne en Renee hebben gekozen voor het thema Mindful Parenting. Er
wordt nog gezocht naar een spreker. Anne en Erna zullen nog wat mensen benaderen. De
avond zal plaatsvinden in week 7/8/12/13.
- Belangenbehartiging: in week 13/14 zal het tevredenheidsonderzoek naar alle ouders
verstuurd worden. Hierbij kunnen 3 open vragen geformuleerd worden. Anne en Erna zullen
hier over na gaan denken. De resultaten van het onderzoek zullen door Erna, Gerwin en
Wouter met de directie besproken worden.
- Activiteiten: Het eieren zoeken (Pasen) zal plaatsvinden op 9 april. De picknick 30 juni of 7
juli.
- Sollicitaties: Renee heeft de twee sollicitatiegesprekken bijgewoond voor de nieuwe vaste
invalkrachten. Dit ivm zwangerschapsverlof van twee vaste medewerkers. Renee was over
beiden positief.
5. Verdeling speerpunten, wijziging en/of nieuwe speerpunten
Er wordt besloten een nieuwe indeling te maken voor de speerpunten, namelijk:
1. Interne communicatie: nieuwsbrief (aanleveren wist-je-datjes voor de nieuwsbrief aan
Laura voor de 15e van elke maand) en evt andere PR (Nicolette -> Gerwin)

2. Externe communicatie: email beantwoorden van ouders en het jaarlijkse
tevredenheidsonderzoek (meedenken bij het opstellen van de open vragen en
bespreken van uitkomsten met de directie). (Anne -> Erna + Wouter + Gerwin)
3. Activiteiten: Sint Maarten, picknick en Pasen organiseren (Anniek + Gerwin +
Nicolette)
4. Thema-avonden: 1x per jaar avond organiseren voor ouders rondom bepaald thema
(Renee + Anne -> Renee + Erna)
5. Sollicitaties bijwonen: bijwonen sollicitatiegesprek nieuwe medewerkers (Renee)
6. Leesbevordering: voorlezen tijdens nationale voorleesweek, boekentips aanleveren
voor in de nieuwsbrief (Renee)
6. Tarieven 2017
Laura geeft aan dat het tarief lager uitvalt vanwege compensatie-uren (afgenomen
uren/kosten). De OC is positief over de wijze waarop het de tariefsverhoging heeft
beoordeeld en dit advies heeft gecommuniceerd. Wouter benoemt dat 4 weken voor het
schrijven van het advies te kort was, realistischer is 5 weken. Laura zal dan de 2e week van
oktober de cijfers aan dienen te leveren. Dit is haalbaar, aldus Laura.
7. Punten vanuit en voor de directie
- De OC-leden bedanken de directie voor het attente presentje rondom kerst
- RIE: wordt waarschijnlijk afgeschaft
- Verzoek vanuit directie: bij binnenkomende mail van ouders voor de OC graag in eerste
instantie verwijzen naar de directie. OC geeft aan dat dit altijd al de intentie was en dat zij dit
ook in de toekomst zo zullen doen. De OC is immers geen klachtencommissie.
8. Ouderbetrokkenheid/activiteiten met de OC
- Experiment koffiedrinken op groep bij wegbrengen: weinig animo voor gebleken, behalve bij de Paarse groep. Daar zal het daarom gecontinueerd worden.
- Ouderbetrokkenheid: wordt voor nu als voldoende beoordeeld door de OC
- activiteiten met OC: jaarlijks een etentje voorafgaand aan een vergadering vinden we
gezellig. Laura geeft aan daar geen onderdeel van te zullen zijn. Zo nu en dan een
vergadering bij een van de leden thuis (ipv bij de Tweeling) wordt ook als prettig ervaren.
Nadeel is dat we Laura dan niet direct kunnen raadplegen. Voorstel is daarom om
vergaderingen rondom bepaalde thema’s (tariefswijziging, pedagogisch beleid) thuis te laten
plaatsvinden. De volgende vergadering (3 april) zal bij de Tweeling plaatsvinden, de
vergadering daarop volgend (12 juni) zal bij iemand thuis zijn en dan met als thema het
pedagogisch beleid.
9. Gebruik plastic zakjes i.g.v. vieze kleding
Anniek vraagt zich af of er milieuvriendelijkere opties mogelijk zijn om vieze kleding in
terug te geven aan de ouders. Zij denkt bijvoorbeeld aan een bepaald herbruikbaar zakje dat
ouders zelf zouden kunnen aanschaffen. Laura geeft aan dat er naar andere opties gekeken is,
maar dat gebleken is dat (mits gescheiden ingezameld) plastic niet perse belastender is voor
het milieu dan andere opties.
10. Cadeaus afscheid/geboorte kind
Volgens enkele OC-leden en Laura is dit onderwerp reeds besproken in eerdere
vergaderingen. Nicolette zal dit bij Jessica checken. Stelregel nu: bij afscheid koopt de OC
een cadeau en declareert dit bij de directie. Cadeau bij geboorte: op eigen initiatief OC.

11. Communicatie t.a.v. ouderavonden
Vorige ouderavond was niet geheel duidelijk hoe laat en wanneer deze zou plaatsvinden. Dit
was niet opgenomen in de nieuwsbrief. Verzoek om dit voor de volgende keren wel hierin te
vermelden. In algemene zin is er behoefte om te kijken naar de wijze van communiceren naar
de ouders. Is het mogelijk dit via andere media plaats te laten vinden bijvoorbeeld? Wouter
wil hier bij de volgende vergadering wel wat over vertellen.
12. Pedagogisch beleid
Behoefte om het pedagogisch beleid weer eens door te nemen en te toetsen aan de praktijk.
Dit is namelijk ook een taak van de OC. Afgesproken wordt dit bij de vergadering op 12 juni
te doen en aan Laura terug te koppelen wat onze bevindingen zijn.
13. Rondvraag
- Erna vraagt naar de huidige vaccinatiegraad bij de Tweeling. Laura heeft dit berekend en zal
het precieze cijfer nog mailen (uit mail aan OC van Laura d.d 24-01-2017: 8 van de 138
kinderen die momenteel in huis zijn, zijn niet ingeënt. 1 van deze kinderen krijgt later wel een
tetanusprik. 2 van de 138 kinderen zijn gedeeltelijk ingeënt)

Anniek zal notuleren bij de volgende vergadering.
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Wat?
Jaarplanning mailen aan
Erna voor notulen
Mogelijke spreker themaavond benaderen
Huidige vaccinatiegraad
mailen aan OC
Voor in nieuwsbrief
aanleveren stukje mbt
herbruikbaar zakje voor
vieze kleding aan Gerben
In nieuwsbrief oproep
plaatsen voor nieuwe OCleden (mail nr Laura)
Aanleveren aan Gerben voor
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datum thema-avond +
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(reserveren bij Puux)
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OC-leden rondom
vertrek/geboorte
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verkeerssituatie (en Femke
van het atelier hierbij
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Vragenlijst
tevredenheidsonderzoek
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Stappenplan mbt
tariefsverhoging toevoegen
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Voor volgende vergadering
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Na ontvangst van resultaten
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Pedagogisch beleid lezen
(website de Tweeling)
Relevante documenten op
Google Drive van de OC
zetten (via gmail-account)

Voor 12 juni
Doorlopend

Jaarplanning OC de Tweeling 2017:

Januari 2017
23 januari vergadering
Februari 2017
Maart 2017
21 maart studiedag
28 maart thema-avond Mindful Parenting
afname ouder tevredenheidsenquête (week 13/14)
April 2017
3april OC vergadering
9 april paaseieren zoeken
Mei 2017
Tien minuten gesprekken op de groep (vinden plaats in week 20)
Juni 2017
12 juni vergadering (bespreken beleid bij iemand thuis, Laura zal hier niet bij zijn)
Juli 2017
30 juni of 7 juli Zomerse picknick
September 2017
21 september dag van de pedagogisch medewerker
Oktober 2017
Begin oktober tarieven vaststelling overleg
November 2017
Week 45 november ouderavonden 2ling omtrent pedagogisch handelen
10 november St Maarten
December 2017

