Notulen Ouderraad Potje Knor
Dinsdag 15 januari 2019
Locatie: Gijzenrooiseweg
Tijd: 20 uur
“Thema” : Veiligheid en gezondheid
Aanwezig
Nicole Groenen (voorzitter + notulen), Wim Jongenelen, Paulien Sloos, Judith Pechler, Karen Bogers
(namens PK)
Introduce: Annelies Hovestad
Afwezig (mk)
Martijn Blitterswijk

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Annelies komt een keer meekijken.

2. Notulen vorige vergadering
Geen opmerkingen: notulen zijn goedgekeurd.
Nicole is benieuwd of Potje Knor vragen of opmerkingen heeft gehad n.a.v. de tarieven. Dit is tot nu toe
niet het geval.

3. Mededelingen OR
Mirjan Elbersen heeft laten weten dat ze stopt met de ouderraad. We willen haar bedanken voor haar tijd
en inzet. Op haar verzoek plannen we geen afscheid. Karen zorgt voor een bedankkaartje.

4. Mededelingen Potje Knor
Het gaat goed met Potje Knor, er zijn veel nieuwe aanmeldingen. Potje Knor is volop aan het werven voor
nieuw personeel. Er wordt nu samengewerkt met een uitzendbureau specifiek voor kinderopvang.
De bedoeling is om per locatie samen met de betreffende school toe te groeien naar een kindcentrum. Elk
kindcentrum moet dan op den duur een aantal vaste invallers hebben.
De ouderapp is al enige tijd in de lucht. Reacties zijn overwegend positief. Er zijn nog wel wat technische
problemen in de app. Zoals dat je regelmatig opnieuw moet inloggen (als er een update is geweest?). De
OR zal bevindingen in een mailtje verzamelen voor PK. PK gaat ook nog evalueren onder alle gebruikers.
Wensen kunnen gemeld worden, maar niet alles kan gerealiseerd worden. Zoals de wens van een bericht
terugschrijven aan de leidsters (zoals in het schriftje wel kon).
We kunnen ook vragen stellen, zoals “hoe lang gaat de tijdlijn terug?” en “hoe lang gaan de foto’s terug?”
Mogelijk worden in de toekomst meer functies geactiveerd, zoals contracten, digitale handtekeningen enz.
Ruilen blijft waarschijnlijk centraal, omdat dat planning-technisch erg ingewikkeld is.

5. Veiligheid en gezondheid
Ontruimingsoefeningen worden regelmatig gedaan, met name in de zomermaanden. In de overdracht aan
de ouders bij het ophalen wordt verteld dat dit gedaan is die dag. Karen stuurt de OR de rapportages van
de oefeningen toe.
Het beleid veiligheid en gezondheid zoals afgelopen jaar door de OR geëvalueerd is nog actueel en de OR
kan zich hierin vinden. Het enige dat veranderd is, is een update van de meldcode afwegingskader huiselijk
geweld (er moet nu sneller gebeld worden met veilig thuis).
De (vooral tekstuele) suggesties voor aanpassingen in het beleidsplan die vorig jaar zijn gegeven door de
OR worden binnenkort verwerkt. De nieuwe versie ontvangt de OR t.z.t.
GGD-inspectie rapporten zijn besproken voor de driewieler bso, gijzenrooiseweg kdv en bso (voorschoolse
opvang). Alles in orde, nergens opmerkingen.

Recent is voor de Coevering psz een aantekening geplaatst door de GGD over de certificaten waarmee
wordt aangetoond dat de leidsters aan de taaleisen voldoen. Er is veel onduidelijkheid over welke
certificaten geaccepteerd worden. Er komt een gesprek tussen PK en de GGD om aan te tonen dat alles
wel klopt. Het rapport wordt nog aan de OR gestuurd voor de volgende vergadering.
Nicole kijkt na of de OR de rapporten ook rechtstreeks van de GGD ontvangt, of alleen via Karen?
Traktatiebeleid
Er is een kort traktatiebeleid. In de toekomst zou er mogelijk per kindcentrum een eigen beleid kunnen zijn
dat aansluit bij de school. In principe kan de OR zich in het traktatiebeleid vinden (liefst een gezonde
traktatie, niet te groot). In de bso mag elk kind het zelf weten of hij/zij wil trakteren. Zo niet, dan wordt er
wel door de leidsters aandacht besteed aan de verjaardag. In de bso wordt de traktatie direct opgegeten in
plaats van het koekje na het fruit. In de dagopvang gaat de traktatie in principe in de tas mee naar huis,
zodat ouders zelf kunnen beslissen wat er mee te doen. Handhaven is en blijft de lastig. Het traktatiebeleid
is niet altijd bekend bij ouders en soms wordt er toch veel snoep uitgedeeld. Paulien zal een voorzet
schrijven als advies voor Potje Knor hoe wij als OR vanuit de ouders denken hier goed mee om te kunnen
gaan. Hier zal de rest op reageren.

6. Rondvraag
De volgende vergadering gaat over communicatie. Vooral over hoe wij als OR onder de aandacht kunnen
komen. Willen we meer per thema de interesse wekken?
In principe zullen we vergaderen bij iemand thuis, zonder afgevaardigde vanuit Potje Knor. Karen stuurt
ons ter voorbereiding folders/posters van enkele jaren terug die we misschien kunnen gebruiken.
Annelies wil wel vaker komen, maar niet voor vast OR-lid worden. Haar inbreng wordt zeer gewaardeerd
dus fijn als ze vaker komt!

7. Actiepunten
Actie
Vergaderdata

Wie
Allemaal

Commentaar op app verzamelen

Nicole, allemaal
reageren
Paulien, allemaal
reageren
Potje Knor
Potje Knor
Potje Knor
Allemaal

Traktatiebeleid advies
Verslag ontruimingsoefeningen aan OR sturen
Voorbeelden communicatie aan OR sturen
Kaartje aan Mirjan
Voorstelstukje voor website, nadenken hoe
we hier mee verder willen
Stukje ouderraad op website bekijken
Communicatie ideeën?

Wanneer
13 maart communicatie (bij iemand
thuis)
14 mei pedagogisch beleid
(Gijzenrooiseweg)
n.t.b. brainstorm leidsterdag en
voorbereiden leidsterdag
leidsterdag = 19 september

Vóór 13 maart

