Notulen Bijeenkomst Oudercommissie Rakkers
11 januari 2016
Aanwezig vanuit OC: Martine (voorzitter), Anouk (notulist), Daniëlle, Joost, Merel.
Afwezig: Kelly
Aanwezig vanuit Rakkers: Linda en Loes
Welkom
1. Ouderparticipatiebeleid
- reactie op inhoud
- missen we iets
Ad 1.
Vanuit de gemeente is de vraag gekomen om een beleidsplan op te stellen over ouderparticipatie.
Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid.
Onder ouderparticipatie wordt verstaan actieve deelname van ouders aan activiteiten van de Rakkers.
Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs aan hun kind, in
dit geval bij de Rakkers.
Het doel van de Rakkers is om ouderbetrokkenheid te vergroten; hieronder wordt verstaan dat ouders
bij thema's meer en actiever betrokken worden. De wisselwerking tussen thuis en de Rakkers moet
vergroot worden.
Wat gebeurt er nu aan informatievoorziening vanuit Rakkers naar ouders:
- 10-minutengesprekken bij baby’s
- Nieuwsbrieven over nieuwe thema’s worden per mail verstuurd en bij de lokalen opgehangen
- Plan is om 10-minutengesprekken te houden over peuters aan de hand van leerlingvolgsysteem
De oudercommissie denkt dat een manier om de ouderbetrokkenheid te vergroten, kan zijn om ouders
meer informatie te geven over wat hun kind gedaan heeft. De informatie die ouders nu aan het eind van
een dag krijgen, is vrij summier.
Loes geeft aan dat het schrijven in een schriftje (per kind), zoals op veel andere kdv wordt gedaan, te
tijdrovend is.
Loes gaat in het team bespreken wat er mogelijk is.
Taaltas
De Taaltas is een manier om ouderbetrokkenheid te vergoten van kinderen die in aanmerking komen
voor VVE. De Taaltas samenstellen en uitleggen vraagt een bepaalde tijdsinvestering van ouders. Het is
moeilijk om deze betrokkenheid van de grond te krijgen.
2. GGD rapporten 2015
- doorspreken rapport, daarna worden deze gepubliceerd op de website
Ad 2. Rapporten zijn bekeken en goedgekeurd door de oudercommissie.

3. Communicatie
- frequentie nieuwsbrief / emails
- kostenopbouw
- spontane uitstapjes
Ad 3.
De frequentie van nieuwsbrieven is ongeveer 1 keer per 3 maanden. Dat vindt de OC een prima
frequentie.
Themabrieven komen vóór een thema.
Op Facebook komen willekeurig berichten te staan van leuke activiteiten.
Aan de website wordt gewerkt.
Spontane uitstapjes worden meestal in vakanties gedaan. Ouders hebben daar enthousiast op
gereageerd. De Oudercommissie heeft aangegeven het prettig te vinden te weten als een activiteit
langer dan normaal duurt.
4. Parkeren, veiligheid, omwonenden
Ad 4. Parkeren aan de voorzijde van de Rakkers is een probleem. Er zijn te weinig plekken om te
parkeren, zeker rond spitstijd. Ouders kunnen gewezen worden op de mogelijkheid aan de achterzijde te
parkeren.
5. Activiteiten
- pleinfeest
- organiseren ouderavond?
- andere activiteiten?
Ad 5.
Op zaterdag 27 augustus wordt er een pleinfeest georganiseerd van 10.00-12.00. De oudercommissie is
aanwezig van 9.00-13.00.
De oudercommissie geeft aan een ouderavond op prijs te stellen. Loes gaat een avond organiseren over
o.a. ‘Startblokken’ en de Taaltas.
6. Rondvraag
Ad 6. Loes vraagt hulp voor versiering van gang. De OC geeft aan mee te denken en te helpen waar
mogelijk.
De datum voor de volgende vergadering is vastgesteld op maandag 25 april 2016.

