Notulen vergadering Oudercommissie Vlinderboom van 27 februari 2018
Aanwezig:, Joyce, Veerle, Anne, Laura en Manolya
Afwezig: Nathalie, Tineke.
De vergadering wordt om 20.00 uur geopend. Fanny heeft besloten definitief te stoppen met de OC.
Nathalie heeft aangegeven ook te overwegen om te stoppen. Een nieuwe ouder (Monique) heeft aan
Manolya aangegeven dat ze mogelijk interesse heeft zich aan te sluiten bij de OC. Dit is een collega van
Joyce en zij zal navragen hoe concreet deze plannen zijn. Laura neemt contact op met Nathalie over te
declareren kosten voor bloemen Tineke & cadeau afscheid Anoek en vraagt dan meteen na wat haar plan
is m.b.t. OC lidmaatschap. Streven naar 5 OC leden, naast Manolya of Tineke.
Agendapunten
1. Notulen 6 november 2017
Notulen akkoord gegeven 2 weken na vorige vergadering. Geen opmerkingen of punten ter opvolging.
2. Tineke
Het gaat steeds beter met Tineke. Ze komt nu 1 a 2x per week wel even langs op de Vlinderboom. Ze
is niet van plan volledig terug te komen; gaat terug in uren en meer op de achtergrond acteren.
Manolya zal blijvend management- & kantoortaken van haar overnemen in de 3 dagen die ze werkt.
Michelle gaat helpen met aanvullende kantoorwerkzaamheden op woensdag & donderdag.
Het team heeft door de recente wisselingen 2 extra leidsters nodig (1 vast, 1 inval). Sollicitaties tot nu
toe zijn nog wat beperkt in aantal. Communicatie naar ouders over wisseling van taken gaat er
binnenkort uit. Als de brief eruit is, zal Veerle zorgen voor een attentie kaartje voor Tineke.
3. Juffenweek & Dag van de leidster




Juffenweek is in juni. Welke week is nog niet duidelijk, daar komt Manolya op terug.
Het knutselwerk koppelen we liefst aan het thema. Manolya denkt hier alvast over na. Wordt
vervolgd in de volgende vergadering.
Dag van de leidster is op 20 September. Cadeau voor de dag van de leidster bepalen we ook in
de volgende vergadering en wordt alvast over nagedacht.

2 Weken voor de feestweek in juni sturen we het verzoek voor de ouderbijdrage uit. Hierin gaan we
deze keer benoemen wat we allemaal van deze bijdrage doen. Volgende vergadering maken we de
brief op. Joyce neemt hiertoe de brief van vorig jaar mee.
Financiële bijdrage voor ouders zou fijner zijn als dat naar een centrale bankrekening kan i.p.v. naar
een privérekening. Idealiter heeft de penningmeester toegang tot de rekening, maar geen toegang tot
andere rekeningen van de vlinderboom. Manolya gaat de bank bellen wat hierin mogelijk is. We
stoppen met de optie voor het doneren van cash op de Vlinderboom en gaan helemaal over op
overschrijvingen.
Beleid rondom besteding ouderbijdrage;





Juffenweek cadeau = knutselwerk + klein cadeau
Dag van de leidster = groot cadeau
Vertrek = bloemetje
Langdurige ziekte = bloemetje

Besteding per cadeau is afhankelijk van de bijdragen van ouders. We moeten €50,- buffer reserveren
voor de laatste 2 punten. Deze buffer schoot afgelopen jaar iets tekort door een onvoorzien groot
aantal langdurig zieke of vertrekkende leidsters. Na laatste declaraties van voorgeschoten kosten
staan we vandaag op € -15,90. We besluiten dat dit afgelopen jaar uitzonderlijk was en dat komend
jaar €50,- buffer voldoende is.
4. Evaluatie fotograaf & kerst


Fotograaf
Positieve feedback. Leuke foto’s en fijn dat deze keer broertjes/zusjes samen gefotografeerd
werden.
Klein puntje; fijn als foto’s net iets eerder beschikbaar zijn, zodat er nog iets mee gedaan kan
worden in de Sinterklaas cadeaus.



Kerst
Timing is moeilijk, vooral vanwege etenstijd. Lampionnentocht is altijd erg leuk voor de kinderen.
Bingo was dit jaar ook leuk, maar vraag is of het niet iets te lang is. Verschillende mensen
vertrokken na de lampiontocht en voor de bingo.
Feedback OC: Alleen de lampionnentocht is waarschijnlijk voldoende. Kerstkransje & limonade
als afsluiting van de tocht en dan kan iedereen naar huis om te eten. Beginnen om 17u is
waarschijnlijk een beter idee. Dit is beter te combineren met etenstijd & energieniveau.
Er moet dan wel iemand op de Vlinderboom aanwezig zijn om de ‘achterblijvers’ of ‘laatkomers’
mee op te kunnen vangen.
Een iets eerdere aankondiging van de datum voor de kerstviering wordt op prijs gesteld.

5. Jaarverslag 2017/ jaarplan 2018
Er is wat vertraging met deze documenten. Nemen we volgende vergadering mee.
6. Ouder communicatie.
Vorige vergadering bleek er wat onduidelijkheid over het proces van overdracht naar school. Hierover
is in het team overleg geweest en Manolya neemt dit onderwerp mee in de volgende nieuwsbrief.
Het volgleidster systeem wordt in het team nog eens bekeken. Bij wisselingen op de groep of dag
wisseling door een kind, gaat communicatie over wie volgleidster is nog niet vlekkeloos. Een briefje in
het bakje of email bij wisseling is voldoende om dit op te lossen.
Rondvraag
Ouderavond:
Manolya is op zoek naar een interessant onderwerp en vraagt naar ideeën van de OC. Meestal vindt dit
plaats in april.
-

-

Meest enthousiast ontvangen idee is ‘Creativiteit op de Vlinderboom’; Reggio Emilia methode voor
knutselen; wat houdt dat in? Combineren met hoe muziek maken ook een belangrijke plaats heeft in
de Vlinderboom. Beeldmateriaal erbij van de praktijk. Manolya gaat dit idee verder uitwerken
Kinder EHBO; Bedoeling dat dit 1x per 4 jaar onderwerp is en laatste was 2 jaar geleden
Logopedie was 3 jaar geleden onderwerp
Filmpje vorig jaar was erg populair
Motoriek/ Gedrag is een idee. Moet dan wel wat specifieker.

Wetswijzigingen
-

Volgleidster moet duidelijker zijn en beter vastgelegd worden. Maatregelen om hieraan te voldoen
hebben we eerder besproken.
Regels voor meer leidsters per aantal baby’s & noodzaak cursussen hieromtrent zijn uitgesteld tot
2019
Regels voor de taalcursussen zijn uitgesteld voor 5 jaar.

Verbouwing buren
-

Parkeren is momenteel even wat lastig
De hoge struiken tegenover de aanbouw gaan zoveel mogelijk weg, zodat het pad weer wat breder
wordt
Huidige situatie is conform regels van de brandweer
Een nieuwe evacuatie-oefening gaat gepland worden. Dit is wettelijk verplicht.

Nieuwe datum OC vergadering
Dinsdag 10 april 20:00 uur

