Oudercommissie vergadering 25-02-2019
Aanwezig: Ynske, Ria, Carla, Margriet, Yvonne, Esther, Minca
Opening
Ynske heet iedereen welkom. Yvonne Speelman wordt voorgesteld. Yvonne vertegenwoordigd de
locatie Anloo.
Er wordt afscheid genomen van Carla. Helaas stapt Carla uit de OC. Dankbaarheid wordt
uitgesproken voor al het werk dat ze voor de OC gedaan heeft.
Notulen vorige vergadering
Ruiltegoed kan vanaf april via een app worden geregeld, dit is eerst een testfase. Er is veel
onduidelijkheid geweest over hoe lang ruildagen bewaard konden blijven, dit was een half jaar en is
nu drie maanden geworden. In flexkids is te zien tot welke datum de dagen nog kunnen worden
opgenomen. Nadeel is dat er veel aanvragen volgen voor extra dagen om het ruiltegoed te
gebruiken, hier is niet altijd ruimte voor en er zal dus niet altijd plek zijn.
Correctie in vorige notulen: het ontbijt (Roldermarkt) is niet op de 3e zondag maar op de 1e zondag
van september.
Het modelreglement OC komt de volgende vergadering aan de orde. Ynske gaat hiernaar kijken.
Mededelingen
Ria verteld dat het bedrijf waar de risico-inventarisaties worden bewaard brand heeft gehad. Alle
info m.b.t. Stichting Kinderopvang Rolde is hierbij verloren gegaan en zal dus opnieuw moeten
worden verwerkt. Zodra de inlogcodes aanwezig zijn zullen Ria en Mathilde dit oppakken. Er is een
verzoek om coulance gedaan bij instanties als BOINK.
De winterfair was een groot succes! Veel positieve geluiden ook vanuit de buurt.
Er zijn reclameborden geplaatst in Rolde aan de doorgaande wegen.
Binnenkort is er een EHBO-avond (7 maart). Minca gaat.
Het inschrijven voor de boeken is ook een succes. Yvonne geeft aan hier niks van vernomen te
hebben. Emailverkeer zal worden nagekeken. Miscommunicatie of technische kink in de kabel
wellicht.
Wijziging groepsindeling KDV per 1 maart 2019.
Vanwege de nieuwe regels omtrent aantal begeleiders per aantal baby’s onder een jaar is er voor
gekozen een verticale groep te starten. Op deze manier kan er toch opvang genoeg worden
aangeboden. Er zal per kind worden gekeken of hij/zij wel of niet in de verticale of andere groep kan
worden geplaatst.
Enige teleurstelling is er wel vanwege het feit dat de groepsindeling zoals hij nu is erg goed bevalt bij
ouders. Ria geeft aan dat er in die zin niet iets radicaal zal veranderen juist omdat er per kind
gekeken gaat worden hoe de ontwikkeling verloopt en in welke groep dit het beste past.

Jaarverslag
Ynske zal zich buigen over de bijdrage van de OC in het jaarverslag. Zo nodig kan een andere lid van
de OC hiermee helpen.
Vragenlijsten GGD
De vragenlijsten moeten eind februari ingevuld zijn en opgestuurd. Ynske heeft aangegeven dit op
zich te nemen. Voor nu zijn dit alleen de lijsten betreffende BSO en KDV, gastouderbureau zal later
dit jaar volgen.
PR
Ria heeft laatst een pr-vergadering bijgewoond. Hier is de jaarkalender besproken welke volgende
week donderdag klaar moet zijn. De voorgenomen activiteiten zijn per groep onderverdeeld zodat
elke groep aan bod komt.
Esther vraagt of wij als OC nog ergens nodig zijn. Dit is nog niet bekend. Misschien kan de OC iets
betekenen op de Roldermarkt? Nog een ander idee is een jaarlijks evenement organiseren i.s.m. de
OC.
Ynske vraagt naar pr m.b.t. zwangeren. Wat voor activiteit zal deze groep aantrekken? Voorlichting?
Hoe staat het met de concurrentie? Ot en Sien en Alette? Hier is weinig duidelijkheid over.
Het babypakket waarin ook SKR werd vertegenwoordigd middels folders wordt niet meer
rondgebracht, het bedrijf is er mee gestopt deze pakketten te maken. In Nooitgedacht worden wel
folders rondgebracht.
Ook liggen er folders bij verloskundigen, huisartsen en het consultatiebureau, deze worden 2 x per
jaar aangevuld.
Josien Buiter wordt genoemd. Zij geeft Yogalessen in Nooitgedacht en misschien
zwangerschapsyoga? Leuk idee voor zwangeren?
Verdere ideeën zijn deelnemen aan de kraammarkt in het WZA (2 x per jaar). Sensus babywerk
inschakelen voor verschillende activiteiten.
Social media wordt al gebruikt maar kan misschien worden uitgebreid.
Het organiseren van een burenactiviteit is een idee n.a.v. de winterfair.
Yvonne geeft aan dat in Anloo naschoolse activiteiten worden georganiseerd met vrijwilligers uit het
dorp, hierdoor volgt positieve mond op mondreclame.
Ouderavond
Ria en Mathilde zijn hier druk mee bezig. Sensus is hiervoor benaderd, hier kwamen leuke ideeën uit.
Het aanbieden van informatieavonden met verschillende thema’s: hoe kinderen spelen, seksualiteit
en kinderen en media. Ouders kunnen zelf kiezen waar ze aan willen deelnemen.

Rondvraag
Yvonne vertelt dat ze nu 2 jaar draaien en dat het goed gaat. Er was enig strubbeling verwacht met
het vertrek van Nathalie maar dit blijft uit. Janine bevalt ook erg goed gelukkig.
Esther kan vanaf september alleen nog de gastouderopvang vertegenwoordigen en niet meet de
peuterspeelzaal, er zal iemand vanuit het laatste moeten worden aangesteld. Vraag wordt uitgezet.
Afsluiting
Volgende vergadering zal plaatsvinden op maandag 15 april om 20:00.

