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Naam Overleg Ouder IKC-Raad  

Datum 16 mei 2022, 19.30-21.00 uur 

Locatie Kindcentrum Leeuwesteyn 

Aanwezig MR: Marijn Wijga, Eva Schreuder, Suzanne Bisschop, Joyce Spies en Kirsten Muller 
OC: Simone van Balen, Evelien Zoetelief, Monique Sluimers 

Afwezig Hanan Bouiss, 

Notulist Joyce Spies 

 

Gezamenlijke agenda 19.30-20.00 uur 

1. Notulen vorige keer 
Aangenomen 

2. Binnengekomen mail? 

N.v.t. 
3. Ter info: Ontwikkelingen bouw  

De bouw loopt volgens planning. De aannemer houdt ons goed op de hoogte. Positief is dat de bouwplaats er altijd zo netjes uit ziet.  
4. Stand van zaken capaciteit KDV en BSO en landelijke ontwikkelingen kinderopvang 

Er is nog steeds een personeelstekort. De vraag naar opvang is groot, maar het personeel is er helaas nog niet.  
Vraag van M.; Zijn er out of the box ideeën, zoals ouderparticipatie BSO. Vanuit de regelgeving GGD is dit niet mogelijk.  

Het kindcentrum gedeelte voelt S. minder doordat er misschien geen plek is op BSO voor de oudste en hij dus straks weg is bij Kind en Co en zij dus 

haar voorrang dan kwijt is voor de baby. Hierdoor lijkt het ‘voordeel’ van het kindcentrum weg te vallen. Dit alles hangt natuurlijk samen met het 
personeelstekort, anders zouden we dit probleem überhaupt niet hebben.  

Het voordeel van het kindcentrum is wel dat wij combinatiefuncties kunnen bieden aan personeel waardoor er meerdere uren kunnen worden 
geboden onder en na schooltijd.  

Idee voor een informatieavond: BSO met uitleg en oplossingen voor het probleem.  

Communicatie vanuit de afdeling planning kan beter; Monique gaat hier achter aan. Hoe zit het met de voorrang van baby’s als er geen plek is op  
BSO van broer/zus.  

Er wordt een denktank groepje opgezet om te kijken hoe verder, hoe kunnen we werven. 
--------------------------------------- 
School: 8 vacatures; bijna alles gevuld → inhoud wordt gedeeld tijdens MR onderwijs gedeelte.  

5. Gezamenlijke ouderavond? Of splitsen op leeftijd (en waar dan de splitsing)? 
Voor gezamenlijke ouderavond. Dit kan over verschillende (opvoed)thema’s gaan.   

6. Verkeersveiligheid 

Kinderen kunnen vanaf het hek zo de straat oprennen. Er is geen stoeprand/stopstreep waardoor kinderen niet het gevoel hebben dat ze moeten 
stoppen. Annemieke heeft contact op genomen met gemeente hierover.  

7. Zomerfeest 
Bespreken eerste opstart, wijze van betrekken ouders 
29 juni Kindcentrum breed een feest. Va 17.00u tot 19.00uur  

Overdag oefenen de kinderen voor een optreden wat zij ’s avonds voor de ouders opvoeren.  
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Eva, Marijn, Suzanne en Joyce komen binnenkort samen met ouders die willen helpen om dit te organiseren.  
Eva maakt een bericht om klassenouders uit te nodigen om te helpen met organiseren/ op de dag zelf.  

 
Agenda MR 20.00-21.00 uur 

8. Notulen/acties vorige keer 

Aangenomen 
Ouderbetrokkenheid: Inloopochtenden staan gepland in juni.  

9. Binnengekomen mail? 
N.v.t. 

10. Evaluatie leerling enquête, ouderenquête en medewerker enquête 
Delen uitslag en mogelijke acties / verbeterpunten 
70 ouders hebben uiteindelijk de enquête ingevuld. 

Vanuit leerkrachten; we willen meer verrijking bieden aan de kinderen die uitdaging nodig hebben. 
Ditzelfde werd ook vanuit ouders aangegeven. Dit nemen wij mee in ons jaarplan. 

11. Evaluatie activiteiten afgelopen periode: eerste ouderbijeenkomst, Koningsdag en Pasen 
Welke signalen hebben jullie teruggekregen van ouders / collega’s? 

Pasen: erg leuk dat iedereen een ontbijtje voor een ander maakt.  

Koningsdag: Ook erg leuk, vooral erg positief. Hoe kunnen we de grotere kids hierbij betrekken. (voordoen o.z.d. naar behoefte van kids) 
Ontmoetingsmoment: ging ook goed, kan nog meer aanwezigheid maar dit was een hele leuke start van de dag.  

12. Schoolreisje 
Bespreken eerste opstart, wijze van betrekken ouders 
22 september richting omniversum-museon, we kijken of dit geschikt is voor alle leeftijden. Het pas iig wel binnen ons thema.  
Uitjes: Vervoer naar bibliotheek/kinderboerderij etc. is het een optie om dit met de (bak)fiets te doen? Wat zijn de ‘regels’ hierover qua verzekering 

e.d? Annemieke en Joyce zoeken dit uit.   

13. Rondvraag 
Annemieke →Schoolfoto’s, er was vanuit ouders niet een sterke voorkeur.  

Marijn: Schaduwplekken op het plein. Met name in de middag is er geen schaduw meer op het plein van het gebouw.  

De schaduwdoeken lagen met een zuchtje wind op de grond. Annemieke belt met het bedrijf dat de doeken heeft geplaatst want dit zou toch wel 
tegen een beetje wind moeten kunnen. Eventueel kijken naar Tarp doeken.  

De onderbouw speelt in de ochtend langer buiten (als de temperatuur nog aangenaam is) en speelt ’s middags kort buiten.  

 
Agenda OC 20.00-21.00 uur 

14. Notulen/acties vorige keer 
15. Ter info: klachtenrapportage Kind en Co 2021  

16. Stand van zaken personeel 
17. Pedagogisch werkplannen en risico-inventarisaties bijgesteld 

18. Werving nieuwe leden Kindcentrumraad opvang 

19. Rondvraag 
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Bulletpoints 

• 29 juni komt er een zomerfeest voor ouders en kinderen van het kinderdagverblijf en de school.  

• De klachtenrapportage van Kind en Co 2021 is bekend en er zijn geen officiële klachten binnengekomen. 

• Op dit moment is het erg lastig nieuwe medewerkers te vinden. Vanuit de organisatie wordt er alles aan gedaan om genoeg personeel aan te trekken, 
maar helaas is dit een landelijk probleem. De OC probeert mee te denken met mogelijke werving van personeel. 

• Pedagogisch werkplannen en risico-inventarisaties zijn aangepast: Dit in verband met het samengaan met Ludens. De OC heeft hier input op geleverd 

en er zijn geen grote wijzigingen uit voortgekomen. 

• Werving nieuwe leden Kindcentrumraad opvang nog niet succesvol: Op dit moment bestaat de OC uit twee personen. De OC wil graag versterking. Er 
zijn nog geen reacties ontvangen op de oproep van de OC. Er zal een nieuwe oproep worden geplaatst en de OC zal ouders proberen actief te 

benaderen. 
 

 
 
      

Besluitenlijst 

Datum Onderwerp Afspraak Wie? Termijn gereed 
 1. Schoolfoto’s Klassenfoto panoramafoto, verder geen voorkeur vanuit ouders.  Annemieke 1 juni 

 2.     

 3.     

 4.     

 5.     

 
 

Actielijst 

Nr. Nog te ondernemen acties Wie? Termijn 

1. Monique neemt contact op met planning over vragen wachtlijst bij afwijzing kind op BSO.  Monique  

2. Denktank voor BSO, personeel en out of the box ideeën, informatieavond. Eva, Marijn, 
Monique 

 

3. Agenderen voor eerste MR in nieuwe schooljaar; Informatieavond→ thema’s bedenken sprekers uitnodigen Annemieke  

4. Zomerfeest. In nieuwsflits een aankondiging voor ouders. Suzanne levert stukje aan. 
Afspraak maken voor het organiseren van het zomerfeest.  
Bericht naar klassenouders of zij willen helpen organiseren etc.  

Suzanne 
Annemieke 
Eva 

 

5. Fiets: mag dat qua verzekering→ bakfietsen e.d.  

Auto’s: wat zijn de precieze regels voor vervoer qua zitjes en voorin.  

Annemieke 

Joyce 

 

 
 
 


