
 

NOTULEN  VERGADERING 
OUDERCOMMISSIE 
 
 
 
Datum vergadering       2 november 2017 
Datum notulen        14 november 2017 
 
 
 
Aanwezig 
Yes! Kinderopvang Locatiemanager De Were   Rebecca Ringeling 
 
Voorzitter Oudercommissie      Joanne van Veelen 
Secretaris Oudercommissie      Mark Westerlaken 
Penningmeester Oudercommissie     Stephanie den Dulk 
Lid Oudercommissie       Hans Swagemakers 
 
 
 
Afwezig 
- 
 

 



 

 
# Notulen van de vergadering 

 
Actie 
Datum 
 

1 Op Yes! Kinderopvang locatie De Were is ongeveer 1 jaar geen 
ouderraad actief geweest. De ouderraad wordt nu nieuw leven 
ingeblazen door bovenstaande vier leden. 
 

 

2 De leden stellen zich voor en de taken worden verdeeld. Het 
“Regelement Oudercommissie” en het “Huishoudelijk Regelement 
Oudercommissie” worden doorgenomen door alle aanwezigen. 
Behalve wat opmaakfouten is er geen inhoudelijk commentaar op 
de regelementen en deze worden ondertekend door de voorzitter. 
De rollen van elke functie worden doorgesproken. 
 

 

3 De vergadercyclus wordt vastgesteld op 1 keer per kwartaal. 
Rebecca zal data voorstellen voor het komende jaar. 
 

Rebecca 
24-nov-2017 

4 Via een e-mail adres van de oudercommissie kunnen ouders 
agendapunten voor de volgende vergadering aandragen of 
kwesties melden. Mark zal dit e-mail adres bijhouden. 
 
Post-meeting notitie: Rebecca heeft laten weten dat de 
oudercommissie zelf een e-mail adres kan aanmaken (Gmail 
account). Mark heeft dit e-mail adres aangemaakt en 
rondgestuurd. 
 
oudercommissie.dewere@gmail.com 
 

 
 
 
 
Mark 
24-nov-2017 

5 Er wordt afgesproken dat alle leden een korte introductie over 
henzelf schrijven inclusief foto. 
 
Stephanie zal een algemeen voorstelstukje schrijven met daarin 
alle introducties en vervolgens naar Rebecca sturen. 
 
Rebecca zorgt ervoor dat de introductie op het prikboord in de hal 
wordt geplaatst en op de website van de locatie. Eventueel ook 
met een e-mail naar alle ouders. 
 

Allen 
17-nov-2017 
 
Stephanie 
24-nov-2017 
 
Rebecca 
1-dec-2017 

 

mailto:oudercommissie.dewere@gmail.com


 

 

# Notulen van de vergadering 
 

Actie 
Datum 
 

6 Hans stelt voor dat de oudercommissie leden komende tijd ook 
actief andere ouders benaderen om deel te nemen aan de 
oudercommissie. Meer mensen zijn zeker welkom. Het maximum 
aantal leden van de oudercommissie is zeven. 
 

 

 
# Notulen van de doorlopende actiepunten 

 
Actie 
Datum 
 

1 Kijk! / Welbevinden 
Het oude Welbevinden observatiesysteem wordt vervangen door het 
Kijk! observatiesysteem. Yes! denkt nog na in hoeverre de bevindingen 
uit Kijk! gedeeld gaan worden met ouders. Bijvoorbeeld via een 
jaarlijks gesprek of via de Kindplanner, waarna ouders aan kunnen 
geven of er behoefte is aan een gesprek. Als er problemen zijn met 
een kind wordt dit natuurlijk direct besproken met ouders zonder dat 
daar een observatiesysteem voor nodig is.  
 

 

2 Overdrachten 
Meerdere voorbeelden zijn besproken waarin de overdracht tussen 
medewerkers tekort schoot. Yes! geeft aan dat men continue bezig is 
de kwaliteit van overdrachten tussen medewerkers te vergroten en hier 
ook goed op te letten. 
 

 

3 Gezonde voeding 
Yes! heeft een gezonde voeding beleid, maar zou dit wat meer uit 
kunnen dragen. Bijvoorbeeld door duidelijke richtlijnen vast te stellen 
voor medewerkers voor voeding en traktaties. Motto: Eén is genoeg, 
Klein is OK. Yes! gaat richting ouders voorbeelden van gezonde 
traktaties communiceren, bijvoorbeeld via e-mail of Facebook. 
 

Rebecca 
8-dec-2017 

4 Vaste gezichten overzicht 
Er zijn het afgelopen half jaar behoorlijk veel wisselingen van 
medewerkers geweest op de groepen. Yes! is zich hier terdege van 
bewust. Het zou voor ouders begrijpelijker zijn als de vaste gezichten + 
namen van de medewerkers op de deur van de groep geplakt zijn. 
Yes! zal dit de komende tijd uitvoeren. 
 

Rebecca 
8-dec-2017 



 

 

# Notulen van de doorlopende actiepunten 
 

Actie 
Datum 
 

5 Kindplanner 
Voorbeelden van huidige problemen met de Kindplanner zijn 
besproken. Yes! is in continu overleg met de software ontwikkelaar om 
de Kindplanner te verbeteren. Yes! wilt veel flexibiliteit bieden, maar dit 
is nog niet altijd mogelijk in de software. Er is een lijst van 
verbeterpunten opgesteld waaraan gewerkt wordt. 
 

 

6 Verbouwing locatie De Were 
Er zijn plannen voor een grondige verbouwing van locatie De Were. 
Onder andere het dak moet vervangen worden, maar ook de groepen 
zullen gemoderniseerd worden. Als concretere informatie beschikbaar 
is, zal Yes! dit bekend maken. Yes! moet ook nadenken over de 
beschikbaarheid van opvang tijdens de verbouwing. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


