Notulen oudercommissie vergadering 25-09-2018, Tuk.
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Aanwezigen: Wendy, Tanja, Marije, Patricia, Eline, Nienke, Jiske, Bianca, Fieneke
Afwezigen: Hanna, Margriet

!

Mededelingen:
-We verwelkomen twee nieuwe leden, Tanja en Nienke. Er was nog een derde
kandidaat maar die komt voorlopig niet vanwege haar gezondheid.
-De bloemen die uitgedeeld zijn op de dag van de leid(st)er zijn goed ontvangen door
de leid(st)ers.
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Inbreng OC leden:
-Naar aanleiding van het ongeluk bij een spoorwegovergang met een Stint in Oss op
vrijdag 21 september jl. is besloten door het Woldkasteel een andere route te rijden
om spoorwegovergangen te vermijden. Daarnaast is er gecommuniceerd met ouders
van BSO kinderen dat het Woldkasteel het onderzoek van het ongeluk afwacht en op
basis daarvan een beslissing neemt omtrent het gebruik van de Stints. De Stints zijn
jaarlijks onderhouden. De enige technische problemen die het Woldkasteel kent van
de Stint is de slechte accu. Tevens is er met de BSO leid(st)ers gesproken over de
juiste werking/omgang van de Stint.
-Off the record heeft het Woldkasteel vernomen dat na de herfstvakantie gestart gaat
worden met de BSO in Willemsoord door organisatie Tinten. Er zijn nog geen
afmeldingen van ouders met kinderen die naar het Woldkasteel gaan. Er is vanuit het
Woldkasteel ook nog niks gecommuniceerd met ouders over eventuele gevolgen. Het
Woldkasteel en de OC volgen de ontwikkelingen op de voet.
-Het verkeerde e-mail adres staat op de poster, Jiske past dit aan. En de nieuwe leden
mogen hun foto en stukje toesturen naar Jiske voor op de poster.
-Het beleid van het Woldkasteel wat betreft (on)gevaccineerde kinderen is in lijn met
de richtlijn van de GGD. Het is verboden om ongevaccineerde kinderen te weigeren.
Bij de intake van nieuwe kinderen wordt er wel naar gevraagd.
-Er is een serieuze kandidaat voor de openstaande vacature op de Boskids. Tevens
wordt er een nieuwe vacature uitgeschreven op de BSO want Annika gaat vertrekken
tijdens haar proeftijd.
-Er zijn veel kinderen die overgegaan zijn van de Kikkers naar de Draken. Door op te
tijd te zijn begonnen met proef draaien op die groep en de kinderen de ruimte te
geven probeert het Woldkasteel de overgang zo prettig mogelijk voor de kinderen te
maken.
-Op vrijdagmiddag is de BSO naar het scouting gebouw verhuisd omdat er niet
genoeg ruimte/vrijheid was voor de kinderen in de beschikbare kamers van de Villa.
Iedere ouder is apart benaderd om hiervan op de hoogte gesteld te kunnen worden.
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Pedagogisch beleidsplan:
Er is weer een audit geweest. Er waren tijdens een eerdere audit enkele opmerkingen
geplaatst en daar heeft het Woldkasteel actie op ondernomen. Het meest recente
bezoek is nog niet teruggekoppeld.
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Voedingsaangelegenheden:
-Er is opgemerkt dat er regelmatig chips en koek genuttigd word bij de Boskids
terwijl er op de website uitgedragen wordt dat er alleen gezonde voeding gegeten
wordt. Hier zal een aanpassing op plaatsvinden.
-Daarnaast wordt een een suggestielijst gemaild naar de ouders voor gezonde
traktaties.
-En het Woldkasteel gaat uitdragen liever een verjaardag te vieren door spelletjes of
iets dergelijks dan een traktatie in de vorm van eten. Een andere manier van
verjaardag vieren dus.
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Prijzen:
De prijzen gaan omhoog in 2019. En waarschijnlijk gaan ouders meer betalen dan
wat er vergoed wordt. Het Woldkasteel probeert net als andere jaren er onder te
blijven maar er zijn veel nieuwe maatregelen van de overheid per 01-01-2019.
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Rondvraag:
-Er is weinig vrije plek meer voor nieuwe kinderen op de KDV en de BSO.
-Margriet en Patricia volgen de cursus PPKE. Dit is 1 van de maatregelen van de
overheid die per 01-01-2019 van kracht is.
-Alle dagen van de werkweek worden kinderen vervoerd met de Stints niet meer met
de taxi. Niet alle ouders waren hier overigens van op de hoogte.
-Er zijn nieuwe krukken geplaatst op de hekken van de speelplaats. De grotere
kinderen kunnen de hekken echter hierdoor open krijgen. Dit is tijdelijk opgelost door
het achterste hek op slot te draaien als er buiten wordt gespeeld. En bij het andere hek
staat altijd een leid(st)er. Er wordt nagedacht over een betere oplossing.
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