Notulen ouderraad vergadering Potje Knor
Dinsdag 14 mei 2019
Locatie: Gijzenrooiseweg
Tijd: 20 uur
Met: Karen Bogers
“Thema” : Pedagogisch Beleid

Aanwezig:
Karen Bogers namens Potje Knor
Nicole Groenen (voorzitter en notulen)
Paulien Sloos
Judith Pechler-Smits
Afwezig (m.k.):
Martijn Blitterswijk
Wim Jongenelen

1. Opening
2. Notulen vorige vergadering
Geen opmerkingen. De notulen zijn definitief.
3. Mededelingen Potje Knor / Karen
Het blijkt dat de app maar door een gedeelte van de ouders actief gebruikt wordt. Het
idee van de ouderraad om nieuws via de app te versturen in plaats van via de mail is dan
ook niet zo’n goed idee. De mail wordt meer gelezen.
Er zijn meerdere nieuwe medewerkers aangenomen.
4. Mededelingen OR / Nicole
Het Ouderraad reglement is geüpdatet. Deze hoeft niet per lid ondertekend te worden. De
voorzitter zal het reglement ter info aan nieuwe leden toesturen.
5. GGD rapportages
De rapportages zijn besproken en toegelicht door Karen. Er waren administratieve
onduidelijkheden. Inmiddels is alles in orde.

6. Pedagogisch beleid / Judith en Paulien
We willen traktatiebeleid iets uitgebreider opschrijven. Het concept is te betuttelend.
Paulien past het aan. De aangepaste tekst is dan voor in het document dat nieuwe ouders
ontvangen bij het intakegesprek. En op de site zetten.
Over het algemeen eten de kinderen bij Potje Knor geen snoep enz. maar bij uitzondering
wordt er wel iets lekkers geserveerd. Bijvoorbeeld een paar pepernoten met sinterklaas of
een paaseitje met Pasen. In de vakantie voor de BSO bijvoorbeeld zelf iets koken.
Pedagogisch beleid vinden we een goed uitgewerkt plan. Er wordt nog een aantal keer naar
de schriftjes verwezen. Moet de app worden.
In het locatieplan 6.2.10 foto’s maken door ouders – toevoeging mogen geen andere
kinderen opstaan.
5.4 locatieplan. Als je kind 4 wordt krijg je een nieuw verzorgingscontract om in te vullen
en mee te nemen naar het intakegesprek voor de BSO. Alle info over je kind
(observatiegegevens) van de dagopvang wordt doorgegeven aan de BSO. Hier wordt tot op
heden geen tussentijdse toestemming voor gevraagd. Karen neemt dit in overweging om
wel te gaan doen.
De locaties ontwikkelen zich steeds verder samen met de bijhorende school tot een
kindcentrum. Dan zal er steeds meer pedagogisch beleid specifiek per locatie ontstaan in
plaats van het algemene beleid.
7. Flyer ouderraad
De eerste zin op de flyer moet nog anders. Iedereen denkt er na de vergadering nog even
over na. Als we het eens zijn kunnen we de flyer afmaken en ophangen op alle locaties.
8. Openstaande actiepunten
Alle acties zijn gedaan.
9. Rondvraag (conclusies vergadering)
Geen vragen.

Conclusie vergadering (voor op de website):
14 mei 2019 hebben we vergaderd over het pedagogisch beleid. De ouderraad vindt het
beleid van Potje Knor een goed uitgewerkt plan. Een aantal puntjes worden geüpdatet.
Zoals dat het schriftje inmiddels is vervangen door de app. De ouderraad heeft
traktatiebeleid verder omschreven. Een korte samenvatting:
Potje Knor maakt sowieso een feestje van een verjaardag. Een traktatie is niet vereist.
Wilt u toch een traktatie meegeven, dan raden wij u aan dit zo gezond mogelijk te
houden.
Bijvoorbeeld:
satéprikker met fruit en eventueel een blokje kaas

Indien er toch dingen worden meegegeven die niet geschikt zijn om direct op te eten, of
die niet geschikt zijn voor alle kindjes, dan wordt dit meegegeven in de tassen. Op die
manier kunnen de ouders zelf bepalen of zij hun kind dit willen geven.
Wil je ook meedenken samen met andere ouders? Laat het weten via
ouderraad@potjeknor.nl en kom een keer langs bij een vergadering.

10. Rondvraag met Karen
Geen vragen.
11. Sluiting
De nieuwe vergaderdatums worden nog gepland. Eerst zomervakantie en komen we nog
informeel bij elkaar voor de voorbereidingen voor de dag van de leidster (derde donderdag
van september).

