Agenda: Notulen Oudercommissie Buitenhoeve
Datum: 02 – 11- 2016
Aanwezig: Sasha, Ivo, Floor, Victor.
buitenhoeve personeel: Linda. Susan
Afwezig: Erwin, Lisanne
Punten:
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Actie

Opening
Victor
Verslag en agenda
- Notulen ook graag naar Linda sturen
- 5 nov vindt er een klusdag plaats. Hier is de buitenhoeve verder niet
bij betrokken. Het is geen ‘officiële’ klusdag.
Mededelingen:
Linda
- Susan schuift namens het Buitenhoeve personeel aan.
- Op personele zaken zijn veel mededelingen/ verschuivingen:
- Amanda is voor langere tijd ziek (hersenvlies ontsteking) Yvonne zal
haar vervangen.
- Sannemarijn van Berkem is ook voor langere tijd ziek. Anika zal haar
op de maandag en dinsdag vervangen. Anika betreft een oud collega
van Hetty (schatkamer)
- Linda zal meer taken op de Buitenhoeve overnemen.
- Sannemarijn de Vries gaat 2 dagen werken en zich bezig houden met
de roostertaken.
- Verder heerst er griep. De buitenhoeve geeft aan krap te zitten met
inval personeel. Dit blijft lastig.
Ontwikkelingen school:
Linda
- De buitenhoeve school is een dislocatie van de Emmaschool. Ze
mogen 1 jaar een pilot draaien en hopen daarna op uitbreiding. Er
zal bij eventuele groei ook gekeken moet worden naar een andere
locatie om deze groei op te vangen. De wens is niet om op de zolder
te blijven. De BSO is gegroeid vanwege de school.
- De Buitenhoeve heeft investeringen gedaan. Middelen zijn te
declareren bij Stichting op Kop.
De O.C ziet echter ook meer investeringen zoals overkapping,
uitbereiding parkeerterrein en vraagt zich af of deze kosten bij de
school of bij de opvang horen. Linda geeft aan dat bepaalde
werkzaamheden naar voren zijn gehaald ivm de komst van de
school. Ook geeft zij aan de financiële stromingen inzichtelijk te
zullen maken. (overzicht) maar bevestigd met klem dat de school
geen winst maakt.
Evaluatie communicatie tariefsverhoging:
- De O.C geeft aan dat dit tijdiger gecommuniceerd had kunnen
worden. Wel is zij zeer te spreken over het feit dat zij betrokken is bij
de totstandkoming van de onderbouwing. Linda geeft aan dat het

tot nieuwe inzichten heeft geleid met name het stukje dat het voor
een ieder betaalbaar moet blijven. De O.C vraagt zich af of het een
idee is om een eigen bijdrage te vragen zodat daar uitjes enz van
gedaan kunnen worden. Dit hoeft niet meegerekend te worden in de
reguliere tarieven. Wellicht het onderzoeken waard.
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Evaluatie herfstfeest;
- Volgend jaar weer! Zeer geslaagd. Mooi om te zien hoe de rust
bewaard is gebleven tijdens deze drukke dagen.
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Feestdagen decembermaand:
- Sint:
Op de dag zelf (maandag 5 dec). Geen ouders en geen ‘echte’
Sinterklaas/ Zwarte Pieten aanwezig. Wederom poppenkast verhaal.
Een groepskado en op de groepen chocomel en speculaas. Op ieder
groep wordt tevens via activiteiten in de dagen ervoor aandacht
besteed aan het Sinterklaas verhaal. (boot maken, schoorsteen
maken, verkleden enz)
-
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Kerst:
Donderdag 22 december van 18.15 uur tot 19.15 uur wil de
buitenhoeve graag een lichtjestocht organiseren. Tijdens deze
lichtjestocht wordt het kerstverhaal uitgebeeld door de
personeelsleden. De buitenhoeve vraagt of de O.C. ook een rol zou
kunnen vervullen tijdens deze avond. Gedacht wordt aan de
‘catering’. Uiteraard wil de O.C hier in iets betekenen. Onderling zal
dit worden afgestemd.

Buitenverlichting:
Inmiddels
- Kan hier tijdens de donkere dagen iets aan gedaan worden?
gerealiseerd
Tijdens de klusdag van 5 nov staat deze op de planning. Wellicht is
een kerstslang een optie.
Rondvraag:
- De O.C. geeft aan dat er tegenstrijdig gecommuniceerd wordt over
de ontbijt procedure. Tijden zijn helder, bijbehorende toelichting
varieert. Wellicht goed om hier scherp op te zijn.
- Is het mogelijk om het tevredenheidonderzoek uit te breiden met
een kopje administratieve processen? Ouders ontvangen regelmatig
bericht(en) van de Buitenhoeve. Hoe wordt dit ervaren enz.
- Wordt er nog iets gedaan met de ontwikkeling van muziek? Gitaarjuf
is verdwenen, krijgt dit nieuwe/ andere invulling?
Volgende vergadering: donderdag 12 jan 2017 om 20.00 uur.

