Notulen Oc vergadering Woldkasteel
28 mei
Aanwezig; Margriet, Jiske, Patricia, Eline, Marije, Fieneke, Hanna en Wendy
Afwezig; Petra
1.

Vaststellen Agenda
Notulen vorige keer;
- Yvette is er als nieuwe kracht.
- Flexkids krijgt een update, daar is ook privacy gewaarborgd. Mentoren
zijn inmiddels wel bekend.
- Er is nog steeds nog een wachtlijst voor de bso. Dinsdag zit helemaal
vol bij de scouting.
- Bij de meeste kinderen gaat het drinken goed, anderen blijven wel
dorst hebben als ze thuis komen. Alle kinderen krijgen regelmatig
drinken aangeboden en met warm weer ook extra.
- postmaatje, het is hier onder de aandacht gebracht bij het personeel.

2.

Mededelingen;
- Ze zijn hier druk bezig met de tuin. Hier zijn al meerdere overleggen
over geweest. Het gaat heel mooi worden. Eenrichtings verkeer willen
ze graag, parkeer plekken voor snel wegbrengen van de kinderen en de
parkeer plaatsen gaan beter toeganglijk worden. Niet parkeren op het
gras, hier komt natuurlijke afscheiding. Speeltuin wordt dan ook
aangepast, wordt dan iets avondtuurlijker.
- Petra gaat uit de oc. Ze heeft het heel erg druk. Ze komt nog een keer
afscheid nemen. Het is nu wel handig dat we opzoek gaan naar nieuwe
mensen. In de volgende kasteel nieuws wordt er een oproep gedaan.

3.

Margriet gaat dit
regelen.

Protocol letsel kinderen; Ze hebben ongevallen registratie formulier
en deze wordt ingevuld. Dit formulier wordt ook nabesproken. De
leidsters hebben allemaal kinder ehbo. Dit ook in kasteel nieuws zetten. Margriet gaat dit
regelen.

Continue rooster Willemsoord; Dit is gemeld bij het Woldkasteel.
Tijden worden dan aangepast. Ze hebben na de meivakantie mail

Margriet gaat dit

gehad. Tijden worden 8.15 tot 14.00. Alle dagen. De onderbouw is op
vrijdagmiddag om 12.00 vrij. Hier komt ook wat over in het kasteel
nieuws.

regelen.

Privacywet; Er is een privacyverklaring. Er is een
geheimhoudingsverklaring getekend. Ze voldoen nu helemaal aan de
wet. Ze gaan voor het plaatsen van foto's gaan ze opnieuw
toestemming vragen. Leidsters gaan netjes om met de foto's.
Foto's weblex bso; Hier komen weinig foto's in. Dit kost een hoop
werk. Hier kun je niet foto's van een paar dagen geleden in de app
zetten. De pedagogisch medewerkers doen het nu thuis.
Foto's Website; Soms krijgen we een slotje en niet de foto te zien.
Ophalen kinderen; Ouders hebben ons aangesproken over dat als ze
hun kinderen ophalen dat ze er vies uitzien. Er zitten veel snotte bellen
op hun gezichten. Aan het eind van de dag even ook de gezichten
schoonmaken.
Dag van de leidster; We gaan hier wat mee doen. Dit gaan we
overleggen. We gaan wat regelen. Jiske regelt datumplanner
Poster oc; Jiske heeft de poster bijna af. En dan kunnen er ook flyers
komen. Margriet mailt het nieuwe logo naar Jiske
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Margriet is hiervoor op cursus geweest, voor het nieuwe systeem en
vanwege de nieuwe wet. Ze is hier druk mee bezig. Als het klaar is
krijgen wij het ook en het komt op de website.
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Hanna vraagt zich af of de kinderen nog gaan zwemmen in Tolhekke.
Het is nu wel lastiger, vanwege de afstand en de grote groepen. Ze
gaan hierna kijken voor de vakantie. En ook even kijken of alle kinderen

Margriet gaat hier
achteraan.

Jiske gaat dit
regelen.
Margriet gaat logo
mailen naar Jiske.

een zwemdiploma hebben.
Fieneke vraagt wanneer je vakantie programma bekend zijn en wat het
rooster. 4 weken van te voren programma en 2 weken van te voren is
alles definitief.
Fieneke vraagt of ze een rondleiding als kinderen van kdv overgaan
naar de bso. Dit doen ze niet standaard. Maar kan natuurlijk wel
geregeld worden. Bij de intake komt de rondleiding. En via het wennen
gaat het ook automatisch.
Jiske wat een leuke nieuwe picknick banken staan er.
Wendy hebben wij ook toegang tot onze oc mail. We gaan er nu na
kijken. Hanna kan dit aanvragen bij margriet. Hanna gaat hier 1 keer
per maand naar kijken.

