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Notulen (extern)TEAMS vergadering OC 12-09-2022 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
De vergadering wordt geopend om 20.10 uur. De agenda wordt vastgesteld; er zijn geen 
aanvullende agendapunten ingebracht.  
 

2. Binnengekomen Mails/BOINK  
Er zijn geen nieuwe mails zijn ontvangen in de mailbox van de OC. Wel zijn er de maandelijkse 
Boink nieuwsbrieven en daaruit is het volgende te melden: 

• Donderdag 15 september 2022 is de dag van de pedagogisch medewerker 
(PM); 

• Boink heeft een stappenplan opgesteld om oudercommissies te helpen bij de 
totstandkoming van een gedegen advies. Hiervoor is een brochure 
beschikbaar. Annelieke zal ervoor zorgen dat deze wordt geüpload in ons 
Boink OC-portaal. Tevens moeten we overwegen om in sommige gevallen 
waarbij het advies van de OC wordt gevraagd, alle informatie te ontvangen 
vanuit ‘t Kienderbenkske en deze met alleen de OC te bespreken waarna we 
een advies kunnen geven aan ’t Kienderbenkske.  

 
3. Actiepunten 

• Pedagogisch beleidsplan 
Het pedagogisch beleidsplan 2023 moet door de OC worden doorgenomen. We 
spreken af dat iedereen het algemene deel doorneemt en het locatie-afhankelijke 
deel verdeeld onder de OC-leden. We gaan dit voorbereiden voor de volgende 
vergadering (woensdag 16 november 2022). Aan Ruben de vraag om de 
pedagogische beleidsplannen 2023 door te sturen naar de OC-leden. Na de 
bespreking op 16 november kunnen we het adviesformulier invullen. 
 

• Dag voor de PM 
Er zijn kaartjes gemaakt en deze worden verzonden naar de diverse locaties.  
 

• Actie uitzetten bij PM voor OC leden werven 
Verzocht wordt aan de PM om acties nieuwe ouders te benaderen voor deelname 

aan de OC. Tevens wordt er vanuit de OC een flyer gemaakt die kunnen worden 

meegegeven aan ouders om ze te enthousiasmeren voor de OC.  

 

4. Pilot lunch OKI – Afferden 

De ouders van de kinderen van OKI Afferden hebben een brief ontvangen waarin de 

redenen staan genoemd voor het stopzetten van de pilot. De OC spreekt uit dat 

eerdere berichtgeving is gebleken dat de pilot door iedereen enthousiast werd 

ontvangen. Korte tijd daarna is aangegeven dat de PM’ers toch diverse obstakels 

zagen waardoor is besloten te stoppen met de pilot en deze definitief niet in te 

voeren. De OC vindt dit jammer en zag met name voordelen in deze pilot.  

 

5. Veiligheid- en gezondheidsbeleid 

Hierin zijn momenteel geen wijzigingen dus hoeft niet besproken te worden. 
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6. Inspectierapport  

Momenteel geen nieuw inspectierapport aanwezig. De volgende keer is Well aan de 

beurt.  

 

7. Rondvraag 

1. De notulen van de vorige vergadering staan nog niet op de website. Verzoek wordt 

uitgezet bij ’t Kienderbenkske.  

2. 2 leden van de huidige OC geven aan per 1 januari 2023 te stoppen met de 

werkzaamheden voor de OC.  

8. Sluiting 

De vergadering wordt om 21.00 uur gesloten.  
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