
Agenda:  Notulen OC Buitenhoeve 

Datum: 12– 1- 2017  

Aanwezig: Ivo, Victor, Sacha,  Floor, Lisanne. 

buitenhoeve personeel: Yvonne, Linda.  

Afwezig: Erwin 

                    Punten:                                                                                                                                         

Actie: 

1 Opening 
 
Ivo verzorgt gebak i.v.m. geboorte zoon Boaz 

Victor 

2 Verslag en agenda 
 
Vaststellen rondvraag: 

goedgekeurd 

3 Mededelingen:  
- Hanneke: haar contract wordt niet verlengd. Reden: verschillen in 

visie en werkwijze. Middels de nieuwsbrief is haar vertrek 
aangekondigd.  

- Rilana: Ze is nieuw aangetrokken door de BH en is gezien haar 
achtergrond breed inzetbaar.   

- Liesbeth: nam de schoonmaak voor haar rekening. Zij zal afvloeien. 
Dit is in positief overleg gegaan. Grietje zal de schoonmaak 
werkzaamheden oppakken en deze worden uitgebreid.  

- Linda neemt de werkzaamheden van Yvonne over wat betreft de 
school. Hierdoor is Yvonne weer volledig betrokken bij de BH 
opvang. Zij komt hiermee in haar kracht te staan. Linda zal voor 3 
dagen betrokken blijven bij de school.  

- SanneMarijn re-integreert langzaam op de buitenhoeve. Haar rol zal 
gaandeweg meer vorm krijgen. SM zal ook breed ingezet gaan 
worden binnen de BH.  

- Nieuwsbrief: de laatste data kloppen niet. Deze worden aangepast. 
Ook de link naar de lichtjestocht werkt niet naar behoren. Deze 
wordt ook aangepast en opnieuw verstuurd. 

- Lisanne:  zij is weer officieel lid van de OC ivm haar nieuwe baan 
maken de kinderen wederom gebruiken van de BH.  

Linda 

4 Lichtjestocht: 
Positief: 

- Voor herhaling vatbaar! 
- PR was zeer wenselijk/ gunstig 
- Ieder een eigen rol daarmee dragelijk voor een ieder(personeel) 
- De ‘mannen’ hebben gedurende de dag al veel kunnen opbouwen. 
- Tijdstip : 18:15 – 19:15 uur blijft gehandhaafd  
- O.C Catering. Wellicht volgend jaar een andere plek/ meer licht.  

 

Yvonne 



Tip: 
- Gezinsfoto maken.  

5 Financiën:  
Linda geeft op verzoek toelichting op: 

- Tariefverhoging 
- Geldstromen opvang versus school. 

De toelichting wordt positief ontvangen door de OC 
Tip: 

- In mei wordt er een begroting opgesteld voor het komende jaar. 
Deze wordt in de vergadering toegelicht en kunnen eventuele 
tariefverhoging (alvast) worden meegenomen.  

Linda 

6 Muziek op de BH: 
- De buitenhoeve maakt graag gebruik van de talenten binnen het 

team. Mark en SanneMarijn gebruiken veel muziek in de 
begeleiding van kinderen.  

- Verder start de BH iedere personeelsvergadering met het zingen 
van de thema liedjes.  

- De ene periode leent zich meer voor muziek dan de andere.  
- Op dit moment is een workshop ‘dansen’ gestart.  

Tip: 
De OC stelt voor om te onderzoeken of ouders bereid zouden zijn voor een 
extra vrijwillige bijdrage van 50 euro.  
Je kunt dan activiteiten bekostigen vanuit vrijwillige bijdrage. Inzichtelijk 
maken welke activiteiten dit betreft en evalueren. 

Yvonne 
 

7 Rondvraag:  
-  Hoe wordt de terugkoppeling (van de vergaderingen) naar het 

personeel verzorgd? 
Tijdens de teamvergadering wordt stil gestaan bij de OC 
vergadering. Specifieke, dringende zaken worden direct opgepakt of 
met betrokkenen besproken. 

- Mogen de roosters weer voorzien worden van een up date? Gezien 
de aantal wisselingen graag weer een nieuwe versie.  
Wordt opgepakt.  

- Nieuwe vergaderdata: 11 mei 2017, 12 juli 2017 
 

Allen 

8 WVTTK  
- Info avond: de a.s. ronde wordt thema gericht. Ouders krijgen 

informatie over een specifiek onderwerp en kunnen zich intekenen.  
- Klusdag 11 maart: tijden volgen. Staat in het teken van ‘groen 

speelmateriaal’ 
 
 

Linda 

9 Volgende vergadering: Donderdag  6 maart om 20.00 uur   

10   

11   

12   

   



 


