Notulen Ouderraad Potje Knor
Dinsdag 17 oktober 2018
Locatie: Gijzenrooiseweg
Tijd: 20 uur
“Thema” : Tarieven
Aanwezig
Nicole Groenen (voorzitter), Martijn Blitterswijk (notulen), Paulien Sloos, Judith Pechler, Frans Verberne (namens PK)

Afwezig (mk)
Mirjan Elbersen, Wim Jongenelen

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:06 en heet de nieuwe leden Paulien en Judith welkom.

2. Notulen vorige vergadering
Geen opmerkingen: goedgekeurd.

3. Mededelingen Potje Knor
Er komt nog een adviesvraag aan de OR aan over samenwerking met de Dommeldal school (kindcentrum).
De samenwerkingsovereenkomst zal beoordeeld kunnen worden door de OR. Ook de nieuwbouwplannen
vormen hierin een onderwerp.
De vorming van verschillende kindcentra zal ook gevolgen hebben voor de organisatie van Potje Knor: meer
maatwerk per locatie.

4. Tarieven
De vragen van de commissie worden door Frans beantwoord. De stijging is groot, maar in lijn met de
verwachtingen van beroepsverenigingen en Boink. Op een aantal punten geeft Frans toe dat er beter
gekeken moet worden naar de werkelijke effecten, maar dit zal pas in de evaluatie na een half jaar mogelijk
tot een verlaging van de tarieven leiden als daar aanleiding voor is.
De ouderraad beslist dat de onderbouwing voldoende is en definieert de volgende actiepunten voor de
commissie:
– Verslag voor op de website;
– Signaal naar Boink (oid)
Nicole en Martijn zullen het definitieve (schriftelijke) advies verzorgen richting PK.

5. Mededelingen OR
a. Evaluatie leidsterdag
– Positief ervaren, Judith geeft aan als positief punt dat de bloemen op de dag zelf direct
meegenomen konden worden en niet van tevoren ingeleverd hoefden te worden
– Houdt het laagdrempelig voor zowel ouders als de ouderraad
– Er werd geklaagd door sommigen dat ze geen mail hadden gezien → geef ook duidelijk aan in de
mail dat het voor zowel dagopvang als BSO als peuterspeelzalen is

b. Vergaderingen 2019, samenstelling werkgroepen
– data 2019:
15 januari Veiligheid en gezondheid → Paulien & Wim
13 maart communicatie → Judith & Wim
14 mei pedagogisch beleid → Paulien & Judith
in de zomer: brainstorm voor leidsterdag → Nicole (allemaal?)
3e donderdag van september (19 september): leidsterdag

6. Openstaande actiepunten
De actiepunten worden bijgewerkt, zie tabel Actiepunten onderaan.

7. Rondvraag
Judith wil het graag hebben over het traktatiebeleid. Nicole geeft aan dat ze dit kan doen in de volgende
vergadering Veiligheid en Gezondheid. Nicole zal Karen vragen het traktatiebeleid op te sturen.

8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:02 uur.
Volgende vergadering 15 januari: Veiligheid en gezondheid, Potje Knor Gijzenrooiseweg, tijd 20:00 uur.
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–
Voorstelstukje voor website schrijven → Hoe willen we hier mee verder?
Presentatie op website (?) bespreken op vergadering ‘communicatie’

Stukje ouderraad op website aanvullen met links naar relevante websites
(overheid, Boink) en naar Karen sturen
Schriftelijk advies tarieven naar PK sturen (samen met Nicole)
Stukje over tarieven voor website
Formeel protest indienen (Boink) over exorbitante tariefstijgingen (samen
met Nicole)
Borrel organiseren
Notulen vergadering maart (pedagogisch beleid) maken
Vergader data 2018/2019 plannen (incl. 26 juni 2018)
Traktatiebeleid opvragen bij Karen en doorsturen naar Judith
In gebruik nemen van de FlexxKids app om met ouders te communiceren.
Desnoods alleen als 'uitgeklede versie', waar alleen foto's in geplaatst worden.
Onderhoud
o Verven verkeersdrempels
o Licht bij de voordeur
Voorbeelden van effecten taalcursus
Mailen van 'kijklijsten' naar Nicole (actie Karen, nogmaals)
Ontruimingsoefeningen
o Definitieve verslag ontruimingsoefeningen ook naar OR sturen
o Bij overdracht aan ouders doorgeven dat er een oefening is geweest.
Ouderraad PSZ polsen voor ouderraad PK (actie Karen)
Definitieve budget leidsterdag doorgeven aan OR

