
Notulen oudercommissie Boerkes & Co 
 
Datum: 16-6-2022 
Locatie: Boerkes&Co 
Aanvang: 19.30 uur 
Aanwezig: Lonnie, 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 
3. Welkom Bob; 

Bob Rademaker, vader van Hugo en Jonas sluit vandaag aan bij de vergadering. Heeft 
kenbaar gemaakt dat hij graag bij de oudercommissie wil om mee te denken. 
(Voorstelstukje schrijven voor de website, sturen naar Bregje. Andere leden kijken of 
stukje up-to-date is) 

4. Dag van de leidster 2022; 
- Donderdag 15 september 2022 
- OC bedenkt iets leuks om samen met de kinderen te geven. Streven is om wk 32 of 
33 iets mee te geven aan de kinderen. 

5. Plannen vergaderingen; 
Onder dit document is een stuk toegevoegd waarin de jaarplanning staat. (Bregje zou 
je deze willen controleren?) 
Sasja doet in de notulen voorstel voor een volgende datum. 

6. Pedagogisch beleid; 
Pedagogische beleid is in oktober goedgekeurd. Wij hebben als oudercommissie dit 
beleidsplan gezien en een advies geschreven. 

7. Vorderingen nieuwe groep;  
De bouw gaat heel goed, lopen goed op schema. De nieuwe groep zit al vol. De tuin 
bij de nieuwe groep wordt wat rustiger, meer voor de kleine kindjes. Bregje heeft een 
rondleiding gegeven, het ziet er super uit. 
Ook zijn er voor de nieuwe groep leidsters aangenomen. 

8. Vervanging zwangerschapverlof; 
Simone, Diana en Miranda zijn zwanger. Wij vroegen ons af hoe Bregje het 
zwangerschapverlof van deze dames gaat invullen.  
Door het aannemen van nieuwe leidsters en dat huidige leidsters tijdelijk iets meer 
werken kan Bregje de planning rond krijgen. 
Stagaires die bij Boerkes & Co graag hun stage willen gaan doen moeten eerst een 
ochtend meedraaien om te ervaren hoe het werken bij Boerkes&Co gaat en of er een 
klik is. 

9. Ruil beleid;  
Bregje heeft voor de vergadering een stuk uit het ruilbeleid gestuurd omdat daar 
aanpassingen in zijn gedaan.  
De oudercommissie gaat akkoord met deze aanpassingen.  

10. Rondvraag; 
Tijdens de open dag zijn er twee mensen geweest. 



11. Lonnie uitzwaaien 
We bedanken Lonnie voor haar inzet en betrokken bij de oudercommissie.  

 
12. Voorstel datum volgende vergadering: donderdag 8 september 

 
 
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 

 
 


