
Datum/tijd: 20-3-2019 20:00 – 22:15 
Aanwezig: Buitenhoeve: Yvonne; Buitenhoeve OC: Victor, Irma, Floor, Geertje en Volkert 
  
Agenda punten: 

3. Mededelingen: 
o Notulen vorige keer doorgenomen en goedgekeurd 
o Victor neemt contact op met Sascha, ze  is aan het nadenken of ze verder kan/wil in 

de OC 
o Op Facebook zal alleen foto’s geplaatst worden van de achterkant van de kinderen 

en handen. Afgelopen tijd een paar keer voorgekomen dat kinderen zonder 
toestemming op foto’s herkenbaar waren. 

o Nieuwe medewerker, Jordi v/d Vecht, full time, 4 dagen BSO, invalkracht. Jordi heeft 
ooit stage gelopen bij de Buitenhoeve 

o Jaqueline (BSO), herstellend, duurt langer om terug te komen 
o Kleuteravond (4-jarigen) wordt gehouden op 16 april om 19:30, uitleg wordt gegeven 

wat verschil is tussen naar school gaan of op kleutergroep blijven bij de opvang. Doel 
is dat end mei het duidelijk is voor de school, opvang en ouders waar de 4-jarigen 
heen gaan. 

4. Andere invulling Lammetjesdag 
o Kleinschalig houden, zelfde opzet als bij Carnaval, op een dag voor die kinderen op 

die dag. Reden is dat de opvangteam op andere zaken wil focussen. OC leden hebben 
hier begrip voor. 

5. Nieuwe OC leden 
o Irma, nieuwe OC lid, is bijgeschoven, ze zal ook bij de volgende vergadering aanwezig 

zijn 
o Een nieuwe ouder (Jan) zal bij de volgende vergadering aanwezig zijn 

6. Tevredenheidsonderzoek 
o Tijdens de vergadering is iedereen door de reacties gegaan 

▪ Prijs/kwaliteit 
• Besproken en OC is van mening dat Buitenhoeve aan zet is om de 

feedback te bespreken 
▪ Ouderhulp/klusdag 

• Feedback helder, gaan meer in detail bespreken bij volgende 
vergadering 

▪ Oudercommissie 
• OC moet zichtbaarder, Hal foto, elke nieuwsbrief OC stukje 

▪ Informatieavond 
• Peuter avond afgezegd (weinig animo), baby en kleuteravonden 

worden wel goed bezocht, OC advies energie te stekken in baby en 
kleuteravonden, advies om te kijken  om 2 x jaar babyavond te 
houden en misschien een algemene avond midden in het jaar (zoals 
bij de school) 

7. Ervaringen kindplanner 
o OC leden hebben ervaringen gedeeld met Yvonne. Deze worden gedeeld met de 

team en aangepakt. 
8. Stukje nieuwsbrief 

o Stukje voor april nieuwsbrief zal over BSO is onderdeel van de opvang gaan, Geertje 
zal hem schrijven 

9. WVTTK 
o Volgende vergadering: 

▪ 21 mei bij Floor => Naamen van Eemneslaan 15, Wilhelminaoord 
o Punten voor volgende vergadering(en) 



▪ Foto maken voor hal en website 
▪ Keuze voor 4-jarigen tussen school en opvang (kosten, verschil, proces, enz.) 
▪ BSO (ervaringen, tevredenheid van oudere kinderen) 
▪ Klusdag (ervaringen, doel bespreken/definiëren) 

  
Actiepunten 

• Stukje in aankomende nieuwsbrief (actie Geertje) 
• Contact opnemen met Sascha ivm zitting in OC (actie Victor) 

 


