
Notulen oudercommissie Boerkes & Co 
 
Datum: 03-11-2022 
Locatie: Boerkes&Co 
Aanvang: 19.30 uur 
Aanwezig: Marliene, Bob, Sasja, Bregje vanaf 20.00 uur 
 
 
Agendapunten: 

1. Notulen vorige keer; 
Geen bijzonderheden of zaken waar we terug op moeten komen.  

2. Vastellen agenda 
Prijsstelling 
Communicatie 
Inspectierapport 
Nieuw lid oudercommissie 
 

3. Prijsstelling: 
Middels een brief heeft Bregje de oudercommissie geïnformeerd over de prijsstijging. In 
deze brief beargumenteert ze hoe ze tot een prijsstijging is gekomen. Als OC hebben wij 
hier vragen over gesteld. Hierop kwamen duidelijke en heldere antwoorden. De OC 
stemt in met de prijsstijging. 
 

4. Communicatie; 
OC geeft aan dat de communicatie naar ouders van afgelopen maanden voor 
verbetering vatbaar is. 
We merken een verschil met het aantal berichten/foto’s in het schriftje van de kinderen 
met voor de zomervakantie. 
Daarnaast was het soms niet duidelijk wie de mentor van een kindje is door 
personeelswisselingen/zwangerschapverlof van meerdere leidsters.  
Ook hebben we samen nagedacht over hoe de leidsters meer zichtbaar zijn in de tuin. 
Bregje geeft aan dat er jassen met logo besteld zijn voor de leidsters, maar in de zomer is 
dat al niet meer van toepassing.  
Daarnaast legt ze uit hoe het personeelsverloop is gegaan. Nieuwe leidsters, 
zwangerschappen en ook de vakanties hebben waarschijnlijk een rol gespeeld in de 
communicatie. Ze neemt het mee naar het team. 
 

5. Inspectierapport; 
Het inspectierapport van september was zeer goed er waren geen op- en aanmerkingen.  
Daar mag Boerkes&Co heel trots op zijn!! 
 
 

 
 



6. Nieuw lid oudercommissie; 
Marliene geeft aan dat ze over een aantal maanden gaat stoppen met de OC. 
We zijn dus op zoek naar een nieuw lid voor de OC. 
Marliene schrijft een stukje, wat Bregje rondstuurt. Meld je aan via; 
oudercommissie@boerkesenco.nl  
 
 
Rondvraag; 
Ouderavond is goed bezocht. Ouders konden bij de nieuwe groep kijken. Bregje is al aan 
het nadenken over een nieuwe ouderavond. 

 
 
12. Voorstel datum volgende vergadering: 15 februari 2023 
 

Jaarplanning: 
In onderstaand schema staan de punten die we jaarlijks bespreken: 
 
 

Februari Veiligheid en gezondheidsbeleid  
Klachtenregeling  
Jaarverslag 

Mei Pedagogisch beleid  
Dag van de leidster 

September Inspectierapport GGD  
Voeding aangelegenheden 

November Tarieven en aanbod  
Prijsstelling  
Openingstijden  
Kerstviering 

 

 
 


