Agenda: Notulen OC Buitenhoeve
Datum: 12 – 7 - 2017
Aanwezig: Victor, Ivo, Lisanne, Erwin, Floor
Buitenhoeve personeel: Yvonne, SanneMarijn
Afwezig: Sacha
Punten:
Actie:
1

Opening
- Erwin trakteert op gebak: zijn zoon Kjeld is geboren.

Victor

2

Verslag en agenda:
- Het ‘tarievenpunt’ zal worden doorgeschoven naar september.
Aangezien er nog veel onduidelijkheid is vanuit de overheid.

goedgekeurd

Vaststellen rondvraag:
3

Mededelingen:
- Sabine werkt op vrijdag. Zij zal uren uitbreiding krijgen en het team
gaan versterken.
-

Anneke S: re-integratie langzaam opbouwen. Na de vakantie zal
Anneke weer naar 3 dagen gaan.

-

GGD: wederom een mooi rapport. Puntje van aandacht: de klachten
regeling beschrijven. Dat mag iets officiëler.

-

Schoolontwikkeling: de buitenhoeve school heeft een nieuw
bestuur genaamd Acrete. Het leerlingen aantal groeit.

-

Studiedag: ‘aantrekkelijke leeromgeving’. Doel: hoe kun je de
omgeving zo inrichten zodat een kind zich kan ontwikkelen.

-

Yvonne: is 14 weken zwanger. Gefeliciteerd. 11 jan 2018
uitgerekend. Yvonne gaat van december t/m april met verlof

-

4

Taken : SanneMarijn vB en Sannemarijn dV zullen de inhoudelijke
taken van Yvonne gaan overnemen. Daarnaast wordt nog iemand
gezocht voor de praktische overname.
Klachtenregeling:
- Deze is goedgekeurd.
- Zou de O.C een rol kunnen spelen in het verzamelen van de
klachten en borgen in een jaarverslag?
Wellicht gaat het dan over teveel schijven.

Yvonne

Yvonne

- De OC schrijft een stukje in de nieuwsbrief waarin zij aangeven dat
de OC ook benaderd kan worden bij eventuele onvrede of klachten.
Wellicht is een mail adres een optie: klachten@buitenhoeve.nl

5

6

7

8

9

Punt zal volgende vergadering terug komen.
Rol SanneMarijn:
- SanneMarijn licht haar rol binnen de buitenhoeve toe. Ze zal een
schakel tussen ‘boven en beneden’ zijn.
- Aanwezig: maandag en vrijdag
- Coachen van begeleiders: zowel individueel als gezamenlijk
- School: zinvol tekenen. Dit vindt plaats op een vast moment in de
week.
- Toneel: ook hier geldt een vast moment voor met als doel gericht te
zijn op de sociaal/emotionele ontwikkeling van kinderen.
- Zorgtaak: extra zorg voor een kind (opvang)aangevraagd vanuit
begeleiders. Een zorgvraag kan ook vanuit ouders komen.
Pedagogisch beleidsplan:
- Voedselgroepje toevoegen in plan.
- Info gids wel op de site. Beleidsplan niet.
- Onderwerpen per vergadering bespreken. Yvonne levert 2
onderwerpen aan
Fair:
- Goede mails verstuurd.
- Selecte groep mensen, het aantal is lastig in te schatten.
- OC heeft een rol bij het rad van fortuin.
- Buitenhoeve wil gaan werken met munten (1.70 euro per munt)
Rondvraag:
- Willen/moeten we nog iets met de nieuwsbrief van Boink?
- Nieuwe vergaderdata:
13 september
9 november
Volgende vergadering: donderdag 13 sept om 20.00 uur.
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