
Notulen oudercommissie Woldkasteel  

Datum: donderdag 8 februari 2018, 20.00 uur 

Aanwezig: Wendy, Jiske, Fieneke, Eline, Hanna Margriet, Patricia, Marije 

Afwezig: Petra 

 

Notulist: Marije 

 

 

Nr Omschrijving Actie 

   

1 - 
 

 
 

2 - Mededelingen 
- 3 aflopende contracten, Judith, Sanne en Anneloes. Géke, vaste 

medewerker heeft een andere baan, nemen allemaal afscheid eind 
februari begin maart. 

- Invullen medewerkers omtrent wet IKK, minimaal 3 dagen werken 
- Dit jaar staan weer allerlei activiteiten op het programma; Valentijn, 

Mum2b en de fair. Diana is hier druk mee bezig 

 
 
 
 
 
 
Diana 
 
 

3 - Notulen vorige vergadering; 
- Mentoren kunnen nog niet in het systeem worden toegevoegd. Flexkids 

benaderen om dit toe te kunnen voegen. 
- Mail naar ouders om te informeren mentoren 
- RI (risicoinvertarisatie) we gebruiken het huidige, Margriet binnenkort op 

cursus 
- Breng en haalmoment tussen de middag gaat goed, wel flexibel blijven 
- Wachtlijst BSO, 2-3 maand van te voren met ouders gecommuniceerd. Er 

is niet altijd plek, maar kan ook zo weer wisselen met aantal kinderen 

 
 
Margriet 
 
 
Margriet 
 

4 Reglement oudercommissie vullen we met elkaar in. Het reglement wordt 
ondertekend door Jiske. Jiske neemt voorzitter taken op zich (versturen 
datumprikker, agenda) Notuleren wordt gerouleerd onderling  

Jiske/OC 

5 Pedagogisch beleidsplan; 
omschreven in Kasteelnieuws, wordt als prettig ervaren. 

Margriet 

6 Voedingsaangelegenheden; 
Wordt toch vaak opgemerkt door ouders dat kinderen dorstig thuiskomen, 
meerdere momenten aanbieden tussen 12 en 15 uur (kinderen die niet slapen) en 
bij moment van 17.30 uur (soepstengel o.i.d., ook drinkmoment) 

Marije 

7 RI; 
Margriet op cursus, binnenkort meer 

Margriet 

8 Openingstijden 
Nvt. 

 

9 Klachtenregeling; 
Geen bijzonderheden, binnenkort verslag op de website 

Margriet 



10 Prijzen; 
Nvt. 

 

11 Rondvraag; 
 
Wendy: taxirit (bso) vanuit Steenwijkerwold wordt als prettig ervaren 
Eline: misschien idee voor de kinderen; www.postmaatje.nl, kaartjes sturen naar 
zieke kinderen, fijn om dan post te mogen ontvangen. Via Facebook project 
postmaatje 
Op de Fair gaat de dochter van Margriet met een aantal klasgenoten (Terra 
college Meppel) schminken voor het goede doel (Beatrix kinderziekenhuis) 

 
 

 Sluiting; 21.45 uur 
 
Volgende vergadering medio mei, Jiske doet t.z.t. datumprikker uit 

 

   

http://www.postmaatje.nl/


   



   

 


