
Notulen oc bijeenkomst d.d. 09-11-2017 

Aanwezig: Victor, Erwin, Floor,  Sacha, Ivo Yvonne, Sabine. 

Afwezig: lisanne. 

Agenda. 

1. Opening.  

-Victor opende de bijeenkomst en heet iedereen welkom. 

2. Notulen.  

-Graag nog even mee sturen deel 9 van het pedagogisch plan in de volgende agenda verder zijn de 

notulen goed gekeurd. 

3. Ingekomen stukken.  

-Yvonne geeft aan dat de reminder van de vacatures op facebook goede reacties hebben gebracht.  

-Er is inmiddels versterking voor het team, Sanne Bouma en Fenne de Kleine (bso 

onderwijsondersteuning en oudste peuter groep. 

4. Mededeling.  

-De school word verbouwd in de schuur en dan gaan de oudste peuters naar boven, dit word naar de 

mensen gecommuniceerd dmv een mededeling. 

-Amanda doet de coördinatie van school doet na haar ziekte periode en prive omstandigheden een 

stapje terug om zo weer rustig aan terug te komen in haar volledige werkzaamheden.  

-Linda en Hetty gaan de werkzaamheden van Yvonne opvangen tijdens haar verlof. 

-Tijdens de lichtjestocht met de kerst zal de OC niet worden ingezet voor hand en spant maar zal het 

door het hele team incl stagiairs worden verzorgd.  

-Advies goedkeuringsverzoek.  

Is het akkoord om in de toekomst de wendagen binnen het contract te laten vallen ipv er net voor? 

Ervaring leert dat er na de wendagen geen afzeggingen zijn. Er word hierom gevraagd omdat er voor 

een rondleiding en informatie al veel tijd word geïnfesteerd.   OC gaat akkoord. 

-Voorstellen Sabine. 30 jaar is opgeleid SPW en SPH docente in de richting gezondheid. Ze zal op 

diverse locaties kunnen worden ingezet als inval en hoofdzakelijk op de groep baby en dreumes.  

- Ivo gaat stoppen met de OC komt te veel belasting op hem af met de toetreding tot de 

gemeenteraad en zijn opzet van festivals. In eerste instantie is het dan niet nodig om een nieuwe 

aantrekken omdat we met voldoende dekking zitten. Mogelijk bij interesse is het wel mogelijk tot het 

aanvullen van de OC. 

5. ICT. 

- De bestanden van school zitten onder eigen deel. De opvang heeft nu een eigen programma dat 

word beheerd en los staat van de school. Het inloggen is nog niet in twee fases dit is nog in overleg of 

dat de toekomst gaat worden.  

6. pedagogisch plan. 



- OC heeft deze niet volledig ingelezen. Behandelen nu de visie op basale behoeftes als – slaap* – 

voeding – veiligheid – verschonen**- alert op veranderingen. 

* slaap in over leg met ouders en begeleiders evt experimenteel door geven evaringen. 

** momenten zijn ok maar het is wel belangrijk om ook tussendoor wel te verschonen word er 

worden nog wel eens erg volle luiers aangetroffen en ook rode en zere billen. Dit word weer onder 

de aandacht gebracht en gaat voor verbetering.  

7.  stabiliteit.  

-Vaste groepen dynamiek waardoor rust ontstaat en duidelijkheid voor kind, begeleiden en ouders.  

8. Veiligheid.  

-Het voelt als thuis het is niet een omgeving die heel anders is ingericht om het te overdreven 

risicoloos te maken. Wel wordt er goed op de veiligheid gelet worden risico’s beperkt door 

aanpassingen. Er zijn over het algemeen zeer weinig incidenten op de opvang.  

-Pas geleden een incident op de school met het uithollen van een pompoen met een mes. Dit is 

gelukkig goed afgelopen maar heeft de nodige aanpassingen als gevolg gehad maar word niet 

uitgesloten als activiteit. 

-Ontruimingsoefeningen worden gehouden en er zijn altijd 2 a 3 EHBO ers aanwezig op de locatie.  

9. Eten.  

-Variatie in de voeding word aangeboden doormiddel van de eetgroep die kijken vooral naar de 

seizoenen. Vraag van uit ouders is om in de overdracht te horen wat er gegeten word en of het kind 

het lekker vond of niet en indien mogelijk een recept op het nog eens met het kind samen na te 

kunnen maken. Dit word mee genomen.  

10. speelschuur.  

-We betrekken de speelschuur ivm het weer en het vroeger donker worden. Dit geeft soms wel 

drukte bij de overdracht, hierbij veel kinderen van meerdere groepen tegelijk dit is voor de veiligheid 

wel extra opletten en scherp blijven en niet door overdracht laten afleiden.  

11. portfolio. Deze is nu meer aanwezig om in te zien voor de ouders en bij de ouder gesprekken ook 

mee te nemen in het gesprek.  

12 rondvraag.  

- Ivo. Bij het ophalen van de kinderen zitten ze veel in de speelschuur, is dit zodat de groepen 

leeg zijn en de ruimtes al kunnen worden op geruimd en klaar gemaakt voor de volgende 

dag? Dit is niet het geval maar het komt net zo uit dat de kinderen dan graag nog willen 

spelen en het dan buiten of in de speelschuur mogelijk is. Indien de situatie het toelaat word 

er wel alvast gewerkt aan de groepsruimtes. 

- Sacha. Is het mogelijk om bij deze donkere periode aan het begin van het pad wat verlichting 

te plaatsen nu is het moeilijk zichtbaar? Dit word voorgelegd en indien mogelijk gerealiseerd. 

- Ook op het pad van parkeerplaats naar voordeur is het erg donker. Ook dit word voorgelegd 

en aangepakt.  


