
Agenda:  Notulen OC Buitenhoeve 

Datum: 6– 3- 2017  

Aanwezig: Lisanne, Victor, Floor , Erwin (later) .  

buitenhoeve personeel: Wianne, Yvonne.  

Afwezig: Linda, Sacha, Ivo.  

                    Punten:                                                                                                                                         

Actie: 

1 Opening 
 
Victor heeft gebak mee ivm verjaardag zoon Jorre.  

Victor 

2 Verslag en agenda: 
 
Vaststellen rondvraag: 

goedgekeurd 

3 Mededelingen:  
- De buitenhoeve organisatie is ‘geschil-vrij’. Jaarlijkse up-date.  
- De buitenhoeve werkt mee aan een project; ‘nieuwsgierigheid 

leren’. Dit is in samenwerking met de Pabo in Roermond en een 
universiteit uit Duitsland. Doel: in beeld brengen hoe kinderen 
leren. Dit wordt gedaan door beeldmateriaal te verzamelen. Een 
externe partij maakt professionele filmopname die later kunnen 
worden geanalyseerd. De BH mag het filmmateriaal tevens 
gebruiken ter promotie.  

- RTV Oost heeft een filmpje over de school/ opvang opgenomen en 
uitgezonden.   

- Victor: gaat binnenkort verhuizen naar Eesveen  

Yvonne 

4 Klusdag:  
- Deze vindt 11 maart plaats en is in 2 dagdelen verdeeld. Er zijn 

gedifferentieerde taken, 4tal activiteiten.  
- Op iedere groep is 1 personeelslid aanwezig. De benodigde spullen 

worden klaargelegd  

Yvonne 

5 Informatie avonden (weinig opkomst)  
Tips:  

- Aangeven tot wanneer inschrijving mogelijk is. Sommige ouders 
hadden wel interesse, maar waren ‘te laat’.  

- Aanmeld button in de nieuwsbrief 
- Mensen van buitenaf die workshops verzorgen.  
- Informatieavonden waarbij filmmateriaal van eigen kind te zien is, 

zijn tot nu toe goed bezocht.  

Allen  

6 Inhaaldagen:  
- De buitenhoeve heeft een duidelijk en helder stuk geschreven over 

het inhaalbeleid, zie nieuwsbrief.  Aanleiding: er kwamen veel 
verzoeken van ouders binnen. De buitenhoeve doet zijn best, maar 
kunnen niet alles honoreren. Kwaliteit moet bovenaan blijven 

Yvonne 
 



staan. De buitenhoeve is de afgelopen jaren ook aanzienlijk 
gegroeid waardoor groepen soms vol zitten.   

7 Lammetjes dag:  
- Deze vindt plaats op 14 april van 15.00 uur tot 16.30 uur. De dag is 

bedoeld voor buitenhoeve kinderen en familie van de buitenhoeve 
kinderen (opa’s en oma’s )  

Yvonne 

8 Rondvraag:  
- Ivo: Is er nog nagedacht over de vrijwillige bijdrage?  

Nee, deze schuift door naar donderdag 11 mei  
 

Allen 

   

10 Volgende vergadering: Donderdag  11 mei om 20.00 uur  

11   

12   

   

 


