
Notulen 14-1-2019 

aanwezig. Hanneke Vullings, Yvonne Heussen, Mandy Derkx, Willem Kraus, Robert Berkelmans 

(notulist), 
tijd: 20:00-21:30 

 

Agenda 14-1-2019 

 

a. opening. 

b. mogelijk voorbespreking zonder Hanneke. 

c. punten Hanneke 

1. veiligheid en gezondheidsbeleid 

2. wijziging BKR en pedagogisch werkplannen 

3. voortgang kinderdroom 

4. Stvz IKC de Groenling 

5. verhuizing BSO nieuwe school / Wissel 

6. wisseling groepsruimtes Kdv Groenling 

7. groepsindeling Ruijsstraat: advies 

8.  

d. punten Robert 

9. BSO Wissel 

10. App berichten, we worden gespamd. 

e. W.V.T.T.K. 

f. rondvraag 

g. sluiting 

 

A. Bij de opening is aangestipt dat we de volgende vergadering het reglement moeten 

ondertekenen. 
 

B. voorbespreking is niet nodig 
 

C1. Voorheen waren grote dikke klappers nodig voor het veiligheid en en gezondheidsbeleid. 

Dit is met nieuw beleid ingekort (dunnere klappers). Elke klapper heeft nu een algemeen deel 

en een specifiek deel (aangaande de locatie). 

 

C2. Er is een wijziging van de kind/leidster ratio. Dit is een kleine verschuiving maar levert 

geen personele problemen op. 

Hierop volgde nog een vervolgvraag uit de vergadering. Hoera heeft een uitstroom van 15 

medewerkers maar ook 48 nieuwe werknemers. 

C3. voortgang kinderdroom. 

Kinderdroom nieuwe stijl is op 1 november gestart. Het was veel werk, en het is nog niet af 

maar het komt nu allemaal wel in wat rustiger vaarwater. 

Vanuit de vergadering hoe de kinderen in de gaten gehouden worden. Er is meer vrijheid. 

Kinderen krijgen wel een bandje om om ze enigszins in de gaten te houden en terug te vinden. 

Er is duidelijk gekozen voor meer vrijheid. 

 

Veiligheidsvraag, brandoefening? Deze wordt gepland (geen datum genoemd). 

 

C4. ontwikkeling op IKC Groenling staat tijdelijk  op een lager pitje in verband met wijziging in 

de directie. 

C5. De BSO van de Nieuwe school is verhuisd naar de Wissel. Dit paste beter met de uren van 

de school en biedt meer mogelijkheden voor een passende inrichting van de ruimtes.  

C6. Er is een wisseling gekomen van de groepsruimtes om zo veel meer rust te maken. Er 

hoeven nu veel minder mensen dwars door de groep te lopen. 



 

Bij de groenling komen buitenbedjes. Er zijn goede ervaringen bekend en ze willen deze graag 

introduceren. 

 

C7. De groepsindeling bij de Ruijsstraat blijft lastig, met name de flexgroep loopt leeg. Op 

papier kan alles nog aangeboden worden maar in de praktijk komt het wel eens voor dat er 

toch geschoven wordt met de plaatsing van een kind. Dit staat er wel dat dit kan gebeuren, 

maar is wel onduidelijk beschreven. Deze onduidelijkheid geeft weer discussie bij ouders, zeker 

bij hen die het overkomt. Hanneke vraagt advies aan de vergadering. 

De vergadering vind om allereerst het persoonlijke gesprek aan te gaan met de betreffende 

ouders en leg uit wat de situatie nu is op de Ruijstraat. Zou zal er hopelijk eerder begrip 

ontstaan dat soms de plaatsing van hun kind in een andere groep is. 

 

D.BSO wissel 

De keuken was nog niet klaar. Dit gaat nog wel gebeuren 

Berichten ouderportaal 

Gevraagd wordt om het aantal push berichten te verminderen. Als je drie kinderen hebt hoef je 

niet alles driedubbel te krijgen. 

Hanneke koppelt het terug . 

 

W.V.T.T.K 

In het ouderportaal worden foto's nu getagd. Mag dit? 

Hanneke koppelt dit terug. Hopelijk weet de ze de volgende vergadering meer. 

 

Willem wordt bedankt voor vele jaren deelname aan de ouder commissie. 

 

Sluiting 21:30 

 


