Oudercommissie bijeenkomst

Buitenhoeve

25-06-2020

Inleiding:
De Buitenhoeve wil graag toewerken naar één IKC raad, waar zowel de oudercommissie van de
opvang als de MR van de school in vertegenwoordigd zijn. Tijdens deze vergadering is gekeken wat
daarvoor nodig is en hoe we dit verder uit kunnen werken.
Belangrijkste agendapunt van deze vergadering was het vaststellen van een vaste agenda structuur
van de IKC raad die gekoppeld is aan de Buitenhoeve jaarplanning. De notulen zijn verwerkt in het
voorstel van de agenda zoals deze opgesteld is door de Buitenhoeve.
IKC raad overleggen zullen plaatsvinden op hieronder genoemde donderdagavonden van 19.30-21.30
8 Oktober vergadering 1
1. Vooruitblik wijziging tarieven.
Er is besloten dat Rianne en Geertje dit na de zomer oppakken met Linda en Laura. Er zal worden
vastgelegd wat er nodig is om een goed advies te kunnen geven m.b.t. de tariefsverhoging. Ook
zal hierbij een tijdsplanning worden vastgelegd, zodat de informatie tijdig bij de oudercommissie
aangeleverd wordt en er tijd is om deze informatie door te kunnen nemen.
2. Evaluatie IKC raad
21 Januari vergadering 2
1.
2.
3.
4.
5.

Pedagogisch beleid/klimaat
Groepsbezetting
Kwaliteit personeel
School(jaar)plan
Evaluatie IKC raad

Tijdens deze vergadering zal een check worden gedaan of hetgeen op papier is gezet door de
Buitenhoeve, in de praktijk ook zo ervaren wordt door de ouders. Om dit te kunnen beoordelen
en afstemming met de rest van de ouders te kunnen hebben, is afgesproken dat de
beleidsplannen minimaal 6 weken van tevoren zullen worden aangeleverd door de Buitenhoeve.
15 April vergadering 3
1.
2.
3.
4.

Formatie (voorzet) voor school, BSO en opvang
Algemeen beleid, voeding, opvoeding, veiligheid, gezondheid en openingstijden
Klachtenregeling
Evaluatie IKC raad

24 Juni vergadering 4
1.
2.
3.
4.

Afsluiting
Concept jaarkalender school + opvang (=activiteitenkalender)
Aftikken stukken
Check of het goed werkt met de IKC raad: is er een stap vooruit gezet m.b.t. visie

W.v.v.t.
Vergaderstructuur oudercommissie:
Om de overleggen van de IKC raad goed voor te kunnen bereiden en om af te kunnen stemmen met
de rest van de ouders, zal de oudercommissie zelf extra overleggen inplannen. Dit zal worden gedaan
via datumprikker.
Ideeën om andere ouders te betrekken:
- Nieuwsbericht vanuit de Buitenhoeve, waarop ouders kunnen reageren via mailadres van de
oudercommissie
- Site van de Buitenhoeve bijwerken
- Informatie via de Kindplanner: Buitenhoeve kijkt hier naar één omgeving, één uitstraling
Voorbereiding IKC raad overleggen:
Sanne-Marijn zal de informatie die benodigd is als voorbereiding van de overleggen van 21 januari en
15 april via de mail opsturen.
Communicatie en beeldvorming m.b.t. visie IKC:
Aan het begin van de vergadering hebben Amanda en Sanne-Marijn toelichting gegeven waarom de
Buitenhoeve graag met één IKC raad wil werken. Voor de Buitenhoeve is er geen verschil in visie en
beleid tussen de school en opvang.
Communicatie van beleid en visie:
Vanuit de oudercommissie is aangegeven dat het erg belangrijk is om dit goed te blijven
communiceren, want dit is van belang voor de juiste beeldvorming bij ouders. Ouders die alleen
kinderen op de opvang hebben, hebben geen beeld wat er op de school of de BSO gebeurd. En het is
goed om in die communicatie mee te nemen dat de geldstromen van de opvang en school wel
degelijk verschillend zijn.
Ideeën voor communicatie:
Een boekje maken met routekaarten, zodat je als ouders kunt zien welke routes mogelijk zijn. Visueel
maken van route 0-4 en van 0-12. Je kunt in- en uitstappen wanneer je wilt, maar visie en beleid
richten zich op 0-12.
Organisatie ouderavond:
Daarnaast is aangegeven dat het goed is om weer eens een ouderavond te organiseren. Het is hierbij
van belang om op tijd te communiceren, indien mogelijk meerdere tijdstippen aan te bieden en het
kan waarschijnlijk helpen om vooraf rond te sturen wat het onderwerp en de agenda wordt, zodat
men hier alvast over na kan denken.
Rondvraag:
Irma:
Ik ben uit de running vanwege zwangerschapsverlof, maar wil informatie wel graag blijven
ontvangen.
Jan:
Activiteitenkalender; eerst starten met IKC raad.
Sanne-Marijn:
1. Willen jullie nadenken of jullie in de IKC raad willen participeren. Hebben jullie hier nog iets
voor nodig? Zo ja, dan graag even aangeven wat je nodig hebt

2. Hoe gaan we iemand vragen die (een) kind(eren) heeft dat waarschijnlijk van 0-12 jaar op de
Buitenhoeve zal blijven? Sanne-Marijn en Amanda pakken dit op.
Esther:
1. Evaluatiemoment opnemen als vast punt op de agenda (is inmiddels is de agenda verwerkt:
zie boven)
2. Alles is nieuw. Gedachtegang wel duidelijk
Amanda:
Geen punten
Geertje:
1. Communicatie mbt financiële afwikkeling BSO agv COVID 19 onduidelijk. Sannemarijn pakt
dit op.
2. RIVM-richtlijn is aangepast, maar nog niet gecommuniceerd. Sannemarijn geeft aan dat dit in
de volgende nieuwsbrief komt.

