Notulen vergadering oudercommissie de Rakkers
13 maart 2017
Aanwezig vanuit OC: Martine (voorzitter), Anne-Marie, Danielle, Merel, Rachelle.
Afwezig: Aanwezig vanuit de Rakkers: Linda en Loes
1. Welkom
Voor de vergadering met Loes en Linda heeft de OC het concept reglement voor de oudercommissie
doorgesproken. Punt 2.a.4 wordt besproken in de vergadering met Loes en Linda, verder is het reglement
akkoord bevonden.
2. Notulen vorige vergadering
Geen opmerkingen, de notulen zijn akkoord bevonden.
3. GGD rapporten
Alle GGD rapporten zijn doorgesproken en akkoord bevonden.
Loes heeft op enkele punten een toelichting gegeven.
- BSO pagina 3 – schriftelijk bevel: De BSO kinderen werden voor het eerste eetmoment (+- 15
minuten) onderverdeeld in kleinere groepen. Voor deze kleinere groepen was er
onderbezetting, daarom is het eetmoment nu weer in groter groepsverband.
PSZ pagina 3 – VVE scholing: Niet alle leidsters waren op het moment van de controle VVEgecertificeerd. Dit hing samen met instroom van nieuw personeel, interne
personeelswisselingen (baby-peuter-BSO) en dat de VVE startblokken training zoals De Rakkers
toepast niet zo frequent wordt aangeboden en pas in april weer aangeboden werd. De GGD
wilde een wijziging van leidsters voor de tussenliggende periode in de tijden van de PSZ, met als
gevolg dat de babygroep te veel wijzigingen van leidsters zou hebben. Hier is Loes niet mee
akkoord gegaan. De gemeente is uiteindelijk akkoord gegaan met de huidige situatie en
gecertificeerd personeel in april. Een ander punt is dat het certificaat van een van de leidsters
nog stond op het ROC (opleiding) en niet op de Rakkers, dit is inmiddels aangepast.
Andere punten die ter sprake kwamen:
- Bij de BSO draait een proef om alle kinderen te koppelen aan 1 leidster/mentor. Kinderen uit 1
gezin komen bij dezelfde persoon en de ouders hebben dan 1 aanspreekpunt. De indeling wordt
zoveel mogelijk afgestemd om de dagen dat kinderen naar de BSO komen, ophaaltijden en de
werkdagen van de leidsters. Als de proef succesvol is, worden de ouders geïnformeerd.
- Bij de BSO komen ook foto’s van de leidsters te hangen.
4. Evenementen
Pleinfeest
Op 1 juli vindt het pleinfeest plaats. Thema dit jaar is beroepen (m.u.v. hulpverlenende beroepen).
 Ouderraad is aanwezig en helpt met koffie/thee serveren
 Mogelijk ook hulp eromheen met versieren en opruimen
Informatieavond startblokken
Donderdag 18 mei organiseert de Rakkers een informatieavond voor ouders van het KDV en de PSZ over

startblokken. Wat is het, hoe werkt de Rakkers ermee? Ouders kunnen zich aanmelden. Op basis van het
aantal aanmeldingen kan de informatieavond plaatsvinden in de gymzaal of bij het E&E.
 De ouderraad is aanwezig en stelt zich kort voor

5. Buitenspelen BSO
De tussendeur van de BSO naar het speelplein is geïnstalleerd, zo veel mogelijk geïntegreerd in de gevel
en zo onopvallend mogelijk. De deur mag alleen gebruikt worden voor individuele kinderen. Het mag
geen in-/uitgang voor ouders worden.
6. Gebarentaal
De Rakkers past gebarentaal toe in de groepen. Sommige ouders weten niet wat hun kinderen gebaren
en willen hier graag meer van weten. Loes en Linda willen graag de gebaren per thema uitwerken en
met een voorbeeldfilmpje beschikbaar maken, dit hangt samen met de nieuwe website en een
inlogsysteem voor ouders.
Suggestie Ouderraad: voor de tussentijd in een volgende nieuwsbrief informatie over gebarentaal
opnemen met verwijzing naar een app. Kanttekening is dat er voor 1 woord soms wel 3 gebaren
mogelijk zijn.

7. Reglement oudercommissie
Loes neemt de opzet voor het reglement door en koppelt terug aan Martine. Eventuele wijzigingen
worden per email afgestemd met de andere leden van de ouderraad, bij akkoord is Martine
tekenbevoegd namens de ouderraad.
T.a.v. punt 2.a.4. worden de data van de komende ouderraad vergaderingen vandaag vastgesteld en
bekend gemaakt op de website en in een volgende nieuwsbrief.
Volgende vergaderingen:
- 12 juni
- 9 oktober
8. Rondvraag
Martine: ingezonden punten via de mail van de ouderraad:
- Is het mogelijk dat er een lijst beschikbaar komt met contactgegevens van ouders de groepen,
bijvoorbeeld voor uitnodigingen van kinderfeestjes? Nee, i.v.m. privacywetgeving en om
ongewenste mail te voorkomen. Dit kan via de leidsters.
- Kan de ouderraad structureel als item in de nieuwsbrief worden meegenomen? Afgesproken is
dat we 1x per jaar meegaan in de nieuwsbrief met de data van de vergaderingen. Verder staan
we op de website, hangen we bij de ingang en vertelt Loes over de ouderraad bij
intakegesprekken.
Loes:
-

De Rakkers overweegt een proef om zwemles aan te bieden aan kinderen en ouders. In de proef
is dit mogelijk voor 8 kinderen op dinsdagmiddag bij De Startsprong in Houten. Binnenkort
wordt een enquête uitgedeeld om de animo te testen en dan te starten. Bij veel interesse kan
dit uitgebreid worden naar andere dagen. Het principe: Rakkers verzorgt het vervoer. Er zijn

-

duidelijke afspraken met het zwembad over de verantwoordelijkheid voor de kinderen: dit is
aangegeven met een lijn/grens. Ouders monitoren de voortgang van de lessen via een app.
Worden er ook andere sporten geboden? Loes kijkt nog naar mogelijkheden voor een BSO op
Mariënhoeve, of mogelijkheden om vanuit de Rakkers te sporten op Mariënhoeve of met een
sportinstructeur een breed scala aan sport aan te kunnen bieden. Tot nu toe is dit nog vrij lsatig
gebleken, maar de wens is er wel.

Rachelle:
- De dag van de leidster is iedere 3e donderdag in september. Vanuit de ouderraad de ouders
hierover informeren? Tekening of knutsel is heel leuk, insteek is dat het voor iedere ouder leuk
en mogelijk moet zijn.
 Rachelle doet een voorstel

Danielle:
- Was erg blij met en enquête die bij een bepaalde leeftijd (8 maanden?) onder de ouders van
baby’s wordt uitgedeeld. Mogelijk kan dit ook bij peuters.

