
Notulen IKC Raad de Buitenhoeve 

 

Datum:  8-10-2020 

Locatie:  De Buitenhoeve 

Aanwezig:  Linda, Sanne-Marijn van Berkum, Geertje, Ryanne, Jan en Esther 

Afwezig:  Irma 

Voorzitter:  Geertje 

Notulist:  Esther 

 

1.Tariefsverhoging 

De oudercommissie geeft aan het fijn te vinden dat er eerder bekendheid is gegeven aan de 

tarieven 2021. Ryanne en Geertje hebben de opzet samen bekeken en de vragen die 

hierover nog zijn alvast op de mail gezet naar Linda en de rest van de oudercommissie. 

Linda geeft aan de toon van de mail te ervaren als een controle en narekening van de 

tarieven. Ze adviseert de oudercommissie een andere rol hierin aan te nemen, te denken 

aan een vergelijking maken met bijvoorbeeld andere kinderdagverblijven. De berekening is 

complex met veel componenten en verschillende zwaarte wegingen die voor anderen dan 

Linda en Laura niet zo na te rekenen is. 

Dat de stijging niet hoog is, is fijn. We zullen de tarieven van de andere kinderdagverblijven 

nog moeten afwachten.  

 

Er is afgesproken begin November de tarieven te communiceren naar de ouders. Voor die 

tijd zullen Linda en Geertje hier nog met elkaar op terug komen, wanneer de tarieven van 

andere organisaties ook bekend zijn. Bij weinig veranderingen zal dit per mail gedaan 

worden en bij grotere veranderingen zullen ze in overleg gaan met elkaar.  

Wel geeft Linda duidelijk aan dat een tweede lock down NIET ingecalculeerd is in de 

tariefstijging. De oudercommissie raad aan de communicatie betreft de tariefsverhoging 

beperkt te houden.  

 

2. Evaluatie rol IKC Raad  

 Er wordt afgesproken een OneDrive aan het e-mailadres van de oudercommissie toe 

te voegen, zodat overdracht van documenten eenvoudiger wordt en door iedereen in 

te zien is. Jan gaat hier zorg voor dragen.  

 Door een duidelijke afstemming nu en het komende jaar willen we de rol van de 

oudercommissie en de Buitenhoeve in de IKC Raad een duidelijke invulling geven en 

dus vastleggen, zodat verwarring in de toekomst bespaart blijft voor eventuele 

opvolgers. 

 Het heeft de voorkeur vanuit de Buitenhoeve om de IKC Raad te laten bestaan uit 3 

ouders uit de opvang en 2 ouders van uit school. Het streven is dit over een jaar een 

goed werkende IKC Raad te hebben.  

 Sanne-Marijn en Linda gaan kijken of de rol van de IKC ook digitaal beschikbaar is.  

 

 

 



3. De Jaarkalender 

 De oudercommissie geeft aan de jaarkalender niet van te voren te hebben 

ontvangen, wat andere jaren wel het geval was. Dit kan wel handig zijn voor de 

Buitenhoeve om een snelle terugkoppeling te ontvangen van de oudercommissie en 

op deze manier vele vragen van ouders te voorkomen.  

 Sanne-Marijn geeft aan dat de overdracht van de taken van Yvonne niet helemaal 

helder zijn geweest en dat daarom deze rol van de oudercommissie niet bekend was. 

Wel kwam de rol van de oudercommissie als corrigerend over en niet als adviserend. 

 Ook de oudercommissie geeft aan graag pro- actief te willen zijn en niet reactief. 

 Intussen zijn data op de kalender aangepast en in de toekomst zal de opzet van de 

jaarkalender vanuit de Buitenhoeve bekend worden gemaakt bij de oudercommissie. 

Er zal duidelijk gevraagd worden wat ze willen weten van de oudercommissie. 

 

 Lampion maken: De oudercommissie vraagt waarom er maar 1 lampion per groep 

wordt gemaakt? Irma, Geertje en Ryanne geven aan dat ze dit jammer vinden, omdat 

ze merken dat de kinderen veel waarde hechten aan een lampion die ze gemaakt 

hebben en deze thuis trots willen laten zien en mee gaan lopen.  

Sanne-Marijn geeft aan dat ze de processen voor de kinderen willen versimpelen. 

Ieder kind geeft een eigen invulling aan het maken van een lampion en moet niet 

“gedwongen” worden een lampion te maken, wanneer het kind daar geen behoefte 

aan heeft. Dit zal ten goede komen van de kwaliteit van leiding geven aan de groep. 

De begeleiding kan “overall” begeleiden en hoeft niet de gehele groep te helpen met 

knutselen. Ook wordt de druk lager voor de kinderen. Wie geen lampion wil maken 

doet dit niet, wie dit wel wil kan aansluiten.  

 Portfolio/ kind-volg-systeem: De Buitenhoeve wil graag het kind-volg-systeem 

digitaliseren en de werkjes die de kinderen maken gaan mee naar huis en worden 

niet meer in een map op de Buitenhoeve bewaard. Zo kan het kind thuis laten zien 

wat er gemaakt is en zijn ervaring delen. De ouders worden op deze manier meer 

hierbij betrokken.  

 Traktaties: Ryanne heeft vanuit haar eigen naam gemaild naar de Buitenhoeve 

betreft de traktaties. Ze vroeg zich af waarom er geen traktaties meer gegeven 

mochten worden en waarom dit een dag na de traktaties van Evalinn 

gecommuniceerd is, terwijl ze dit nog met goedkeuring van de Buitenhoeve geeft 

uitgedeeld. De oudercommissie vraagt zich ook af waarom deze keuze is gemaakt. 

Kinderen zijn vaak heel trots dat ze mogen trakteren en zijn ook trost om een 

traktatie te mogen ontvangen. 

Sanne-Marijn geeft aan dat ze vanuit een gezonde voeding en verschillende 

voedingswensen vanuit kinderen en ouders hier graag 1 lijn in willen trekken en geen 

traktaties meer voor de groep te ontvangen. Ze vinden het leuker als de groep er in 

zijn geheel iets aan heeft.  

Betreft de communicatie de dag na de traktatie van Evalinn was ongelukkig en 

onbewust. De Buitenhoeve heeft besloten dat dit vanaf de dag van de nieuwsbrief in 

zal gaan.  

 



4. GGD 

De GGD heeft intussen weer een inspectieronde gedaan op de Buitenhoeven, echter is hier 

verder nog niets over bekend.  Zodra het inspectierapport bekend is, worden we op de 

hoogte gesteld.  

 

5. Hitteplan 

Esther vroeg zich af of er naar aanleiding van de extreme hitte van 2019, stappen zijn 

ondernomen om de kinderen op de Buitenhoeve gezond te kunnen blijven opvangen, mocht 

het weer zo warm worden.  

De Buitenhoeve geeft aan naast de raambekleding op de zuidzijde, mobiele airco’s 

aangeschaft te hebben op de groepen en slaapverblijven. Dit heeft afgelopen zomer goed 

gewerkt tijdens warme dagen. Verder kunnen ze gelukkig gebruik maken van de 

schaduwzijdes van het gebouw en de bomen.  

 

6. Kindplanner-app 

Esther geeft aan gebruik te maken van de kindplanner-app, maar komt erachter dat dit nog 

helemaal geen bekendheid heeft bij ouders. Sanne-Marijn gaat dit checken of er meer 

bekendheid wenst te komen.  

 

7. Agenda volgende keer 

 Pedagogisch beleidsplan en klimaat 

 Groepsbezetting 

 Kwaliteit personeel 

 School (jaar)plan 

 Evaluatie IKC Raad 

Sanne-Marijn stuurt van te voren de benodigde informatie toe, zodat de oudercommissie 

ruim de tijd heeft zich te kunnen voorbereiden.  

 

Rondvraag: 

 Jan: Zijn er veel negatieve reacties geweest op de tariefsverhoging afgelopen jaar? 

Linda: Nee, het jaar daarvoor wel. 

 Ryanne: Vanuit Accrete is er een promotiefilm mogelijk. Wellicht iets voor de 

Buitenhoeve?  

Linda: De school gaat vanuit Accrete, de Buitenhoeve niet. Dit zijn twee verschillende 

bedrijven. 

 Linda: Op dit moment worstelt de Buitenhoeve met de AVG betreft de 

nieuwsbrieven. Graag zouden ze meer gebruik willen maken van platvormen zoals 

Instagram en Facebook om ouders meer te betrekken bij de activiteiten op school en 

de Buitenhoeve, echter maakt de AVG dit erg lastig. Er wordt nu gekeken of er op 

een andere manier toch leuke informatie op die kanalen kan worden gedeeld. 

 

Volgende vergadering: Donderdag 21 Januari 2021 om 19.30 uur (naar verwachting op de 

Buitenhoeve?) 

 


