Notulen Algemene Oudercommissievergadering
14 november 2019 – locatie Middelharnis.
Aanwezig: Ria, Willemijn, Daniël, Marinda, Margriet, Carola, Michelle, Renate, Irene
Notulen: Irene
Notulen vorige vergadering
Notulen zijn goedgekeurd.
Marinda is voor het eerst bij de vergadering als nieuw OC-lid, welkom! Daarom doen we nog
een klein voorstelrondje.
Voedingsbeleid
Het voedingsbeleid wordt om de twee jaar geëvalueerd.
Het viel een aantal ouders van Middelharnis op dat er bij de BSO vaak chips getrakteerd
wordt. Ria legt uit dat dit eigenlijk niet anders kan, anders moet je ’s ochtends de traktatie
voor ’s middags al meegeven, dat is niet te doen. Logisch natuurlijk!
Verder geen vragen.
Pedagogische cirkel
Een compliment voor de organisatie van de vorige vergadering wat betreft dit onderwerp.
Het was een leuke manier om bezig te zijn met de pedagogische cirkel.
De cirkel is bijna af. Het beschrijft de visie en doelen welke ze belangrijk vinden op het
gebied van het pedagogische klimaat bij het Kinderpaleis.
Deze pedagogische cirkel komt regelmatig terug in de vergaderingen. Per vergadering wordt
er een deel besproken en wordt de cirkel verder ingevuld.
Als de cirkel af is komt hij op de groepen te hangen zodat iedereen kan zien wat ze belangrijk
vinden en waar zichtbaar aan gewerkt wordt.
Er wordt nagedacht om iets te organiseren met opa’s en oma’s. Iedereen vindt het leuk als
opa’s en oma’s binnen zijn. Misschien iets doen met de talenten?
Eerst maar eens uitwerken voor de BSO, daarna wellicht kijken hoe dit te organiseren is bij
de dagopvang.
Evaluatie kalender
Door deze kalender te evalueren weten wij als OC wanneer er aan welk onderdeel aandacht
wordt geschonken. Goed om te weten.
Verder geen vragen of opmerkingen.
Studiedag
Omdat het zo goed bevallen is, wordt er in 2020 weer een studiemiddag georganiseerd voor
het team. Deze zal zijn op woensdag 8 april, vanaf 12.30 uur.
De aanwezigen hebben deze datum goedgekeurd.
Rondvraag
Joram, locatie Oude Tonge, is gestopt als OC lid.
Gezamenlijke vergadering gesloten om 21.00 uur

