Notule OC Boerkes & Co
Datum: 19 mei 2021
Aanwezig: Marliene, Bregje, Lonnie.
Afwezig: Sasja

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dag van de leidster
Verslag vorige teamvergadering
Feestdagen niet meer ruilen
Pedagogische werk plan update
Draagzak gebruik
Uitbreiding OC
Rondvraag

1. Dag van de leidster
Woensdag 16 september 2021 is het weer de Dag van de leidster.
Bregje verzorgt een lijst met namen van beide groepen zodat de oudercommissie enveloppen kan
schrijven voor elk kind.

2. Verslag vorige teamvergadering
Marliene wilde graag weten of fruitsspread en appelstroop onder gezond broodbeleg vallen. Bregje
geeft aan dat dit zoet broodbeleg inderdaad als gezond broodbeleg word gezien.

3. Feestdagen niet meer ruilen
Bregje geeft aan vanaf volgend jaar (2022) een verandering wil inbrengen in het ruilbeleid. Vanaf
dan is het niet langer mogelijk om een feestdag te ruilen als deze toevallig op een dag valt dat een
kind naar de opvang zou gaan. Bregje geeft aan dat dit met de steeds vollere groepen bijna niet
meer te doen is.
Medewerkers moeten doorbetaald worden op deze feestdagen. Kinderopvangtoeslag loopt voor
ouders gewoon door. Ouders worden ook doorbetaald op feestdagen.
De oudercommissie gaat hier mee akkoord.

4. Pedagogisch werkplan
Het pedagogische werkplan krijgt een update. Qua inhoud veranderd er niet echt iets maar de
manier van opschrijven wordt anders, meer praktisch toepasbaar.

5. Draagzak
Boerkes & Co heeft een ergonomische draagzak (merk Marsupi) aangeschaft voor bij de Kuussegroep.
Het is de bedoeling dat de draagzak gebruikt kan gaan worden voor baby’s die dit heel erg nodig
hebben op het gebied van emotionele veiligheid en zo te voorkomen dat ze niet slapen en/of eten.
De draagzak wordt alleen in overeenstemming met de ouders gebruikt en alleen door de mentor
van de baby.

6. Uitbreiding OC
Het duurt nog even maar Lonnie zal volgend jaar zomer de oudercommissie gaan verlaten omdat
haar kind dan 4 jaar wordt en dus weggaat bij Boerkes & Co. Maar de ervaring leert dat het vinden
van nieuwe oudercommissie leden niet altijd even eenvoudig is en daarom moet er op tijd mee
begonnen worden. De huidige leden gaan vast manieren bedenken waarop we ouders kunnen
enthousiasmeren om deel uit te gaan maken van de oudercommissie.

7. Rondvraag
Er was niets voor de rondvraag.

