
 

 

Oudercommissie bijeenkomst 21-05-2019 
 

- Samenstelling OC : Yvonne geeft aan dat ze het prettig zal vinden om een ouder van de 
babygroep bij de OC te hebben. 

- Irma; Irma is een zijinstromer en haar is gevraagd om haar ervaringen te delen rondom de 
eerste indruk bij de komst op de Buitenhoeve. Zo heeft ze een aantal zaken die haar opvallen. 

- 1) buiten slapen ; was onvoldoende op de hoogte welke kleding ze mee moest nemen waar 
haar kind buiten in kon slapen. Yvonne geeft aan dat de buitenhoeve hierin voorziet.  

- 2) welk schoeisel ; het was voor Irma onvoldoende duidelijk welk schoeisel de kinderen mee 
moeten nemen; laarzen, schoenen etc.  

- 3) Jaaroverzicht activiteiten:  Irma geeft aan dat ze een jaaroverzicht mist waarin staat 
vermeld welke activiteiten en wanneer deze in het jaar plaats vinden. Dit werkt effectiever dan 
op korte termijn, gezien ouders er dan oprijd rekening ,de kunnen houden. Yvonne geeft aan te 
zullen onderzoeken of dit gerealiseerd kan worden. 

- 4) kindplanner: het is lastig om bij de kindplanner te komen. De toegang is nu het makkelijkst te 
vinden via een e-mail. Een snel button op de website zal een oplossing zijn. Yvonne geeft aan 
dat de website inderdaad aandacht behoefd en niet altijd up to date is. Hier zal ze actie op uit 
gaan zetten. 

- 5) verjaardag: het is onvoldoende duidelijk hoe de verjaardag van een kind gevierd wordt. Wel 
of niet trakteren, camera mee van huis voor foto’s bijv. Ook geeft Irma aan dat iets basis als een 
feesthoed gemist wordt. Yvonne vind het een goed advies wat ze mee zal nemen en kijken hoe 
zij instromers deze informatie ook krijgen.  

- 6) activiteiten; het zal leuk zijn als de dag thema’s of activiteiten kenbaar worden gemaakt bij 
aankomst aan de ouders. Dit zou kunnen door een soort activiteitenbord. Nu wordt dit achteraf 
besproken met de begeleidster.  

- 7) dagevaluatie ; Irma geeft aan dat er niet altijd voldoende tijd is bij het ophalen van kinderen 
om de dag te bespreken. Dit ligt ook deels aan de tijd die ouders zelf nemen tijdens het ophalen. 
Yvonne geeft aan dat de media app hier wel een uitkomst in kan zijn door deze actief te gaan 
gebruiken, kan de ouder via deze app meer informatie als foto’s terug kijken.  

- 8) procesbeschrijving foto’s : het is niet altijd helder wat de teksten onder de foto’s betekenen, 
hier zit een visie achter. Als zijinstromer weet je dit niet gezien dit in het begin wordt uitgelegd. 

- 9) portfolio : portfolio is niet standaard inzichtelijk. Wordt wel gebruikt tijdens ouder gesprekken 
en na vertrek van opvang. Yvonne geeft aan te zullen onderzoeken hoe de portfolio meer 
aandacht kan krijgen. 

- 10) naam groepen : het idee wordt geopperd dat het leuk en praktisch zal zijn om iedere groep 
een duidelijke naam te geven i.p.v. dreumes-/peutergroep bijvoorbeeld. Yvonne gaf aan dit te 
zullen onderzoeken. 

- 11)milieubewust : Irma geeft aan dat ze van de buitenhoeve meer milieubewuste keuzes had 
verwacht m.b.t. Voeding bijv. Maar ook zal yoga, gebarentaal van toegevoegde waarde zijn. 
Yvonne geeft aan dat de school wel verder ontwikkeld is m.b.t. Voeding als biologisch en 
bewust ,aar dit voor de opvang aankomende jaren nog onderzocht moet aan worden of dit 
haalbaar is. 

- 12) vaccinaties ; wat is het beleid rondom vaccinaties en opvang. Yvonne geeft aan dat er geen 
uitsluitingscriteria zijn rondom dit onderwerp. Het zal wel interessant en nuttig kunnen zijn om in 
kaart te krijgen wat de dekkingsgraad is op de buitenhoeve zodat er ook gehandeld kan worden 
wanneer er bepaalde ziektes aanwezig zijn. Yvonne gaat onderzoeken of dit mogelijk is en wat 
dit gaat opleveren.  

- 13) evaluatie info avond. Yvonne vraagt zich af of er voldoende informatie is vertrekt tijdens de 
informatie avond voor de school. Conclusie is dat de missie en visie voldoende is uitgelegd en 
ouders een goed beeld hebben gekregen wat de buitenhoeve school inhoud. Wel was niet 
helemaal duidelijk dat de buitenhoeve school eigenlijk vol is en hier de kleuteropvang een goed 
alternatief voor is tot er plek is. Dit had duidelijker gecommuniceerd kunnen worden. 



 

 

- 14) klusdag : onderwerp is niet besproken i.v.m tekort aan vergadertijd, wordt doorgeschoven 
naar de volgende bijeenkomst.  

- 15) BSO : hoe BSO vorm wordt gegeven is niet besproken en wordt doorgeschoven naar de 
volgende bijeenkomst. Onderwerpen die hierin besproken moeten worden zijn ; zijn er 
protocollen, hoe groot zijn de groepen, zijn de ruimtes geschikt, wordt er voldoende rust 
geboden, wat zijn de tarieven. 

- 16) nieuwsbrief website: website is niet up to date en er staan oude nieuwsbrieven op. Yvonne 
zal de actie uitzetten dat de website up to date gemaakt gaat worden. 

- 17) planning : de volgende OC vergaderingen zullen plaatsvinden op 9 juli, 17 september, 12 
november 


