Notulen ouderraad vergadering Potje Knor
Dinsdag 10 maart 2021
Locatie: Microsoft Teams Vergadering
Tijd: 20 uur
Met: Karen Bogers
Thema: Veiligheid en gezondheid
Aanwezig: Nicole, Martijn, Judith, Susan, Lieke, Waldine, Tugba, Melanie, Paulien
Afwezig: Wim, Franca
1. Opening
Melanie wordt welkom geheten door de voorzitter. Er wordt een kort voorstelrondje
gedaan om kennis te maken.
2. Notulen vorige vergadering (19 januari 2021)
Geen opmerkingen op de notulen van de vorige vergadering
3. Mededelingen Potje Knor
Er komen binnenkort weer nieuwe GGD-inspectie rapporten. Verder geen
mededelingen.
4. Pedagogisch beleid
a. Advies en opmerkingen OR
Het zou handig zijn als er aangegeven wordt welke punten er wijzigen in de
documenten, zodat men niet steeds opnieuw de stukken helemaal door
hoeft te lezen. Dit is eerder al aangegeven.
De kinderen van de Beneden Beekloop worden in de vakantie opgevangen op
de locatie Ganzenbloem. Er wordt gevraagd of zij misschien nu naar de
Dommeldal kunnen gaan.
Toelichting Karen: Er is destijds voor gekozen om dit zo te doen, maar als
de ouders dit graag anders zien kan er opnieuw naar gekeken worden.
Een aantal onderwerpen, zoals bijvoorbeeld toestemming voor maken van
foto’s, komen niet in de verschillende stukken terug. Het lijkt verstandig dit
aan te passen.
Het is nu nog niet duidelijk wie de mentor van ieder kind is. Het is ook niet
iedereen duidelijk wat dit mentorschap precies inhoudt.
Toelichting Karen: Er wordt in de ouderapp nog ingevuld wie de mentor is
van de kinderen. Het is wel belangrijk dat de ouders en kinderen weten wat
dit inhoudt. Het moet ook een vertrouwenspersoon zijn voor de oudere
(BSO) kinderen.
De buitenruimte van de locatie Coevering is nog niet af, de vraag is wat de
status hiervan is. Ook staat er in de stukken dat men iedere dag naar buiten

wil met de kinderen, maar bij “vies” weer gebeurt dit niet altijd. Is het een
idee om ouders te vragen altijd passende kleding mee te geven?
Toelichting Karen: Buitenruimte Coevering ligt momenteel stil. Precieze
status momenteel even onduidelijk. Wat buitenspelen betreft is het in de
Coevering natuurlijk ook een optie om op de grote hal of in de gymzaal te
spelen, waardoor er bij regen niet altijd buiten gespeeld wordt.
Er zitten veel extra opties in de flexkids app, zoals contractwijzigingen,
uren ruilen, medicijnformulieren etc. Wanneer wordt dit ingeregeld?
Toelichting Karen: Wat de flexkids app betreft heeft het team weinig tijd
om deze extra opties in te regelen. De OR geeft aan dat er misschien tijd
mee te winnen is als dit eenmaal wel geregeld is. Karen gaat dit intern
bespreken
b. Toelichting door Karen:
-

-

Terugkoppeling punten vorige vergadering:
Veel hekken blijven open staan nadat ouders binnenkomen en weggaan. Er zijn
nu bordjes opgehangen maar het lijkt niet veel indruk te maken. Op één locatie
(Dommeldal) mogen de oudere kinderen zelf naar het schoolplein en weer
teruggaan, zij steken hun hand door de spijlen om bij de klink te kunnen. Er
wordt gekeken naar een oplossing waardoor kleine kinderen dit niet na kunnen
doen.
Vaccinatiebeleid is nog niet intern verder besproken. Er zijn veel haken en ogen
in verband met privacy. Potje Knor komt hierop terug.
Koolmonoxide melders is in orde bij de Coevering. Voor de overige locaties nog
na te gaan.

5. Openstaande actiepunten
a. Karen: Leidsters peilen naar mogelijkheden ongevallen registratie
b. Karen: Feedback over opmerkingen OR pedagogisch beleid doorgeven
c. Karen: stukken doorgeven voor de volgende vergadering – Communicatie
Invulling werkgroepen:
Vergaderingen 2020-2021, samenstelling werkgroepen
Tarieven: Nicole en Martijn
Veiligheid en gezondheid: Martijn en Paulien
Pedagogisch beleid: Judith, Waldine en Lieke
Communicatie: Judith en Waldine
Leidsterdag: Wim, Franca, Tugba
6. Rondvraag
Tugba vraagt zich af of er iets gedaan wordt aan ouders die niet alleen komen of
die nooit een mondkapje bij zich hebben.

Karen geeft aan dat de leidsters hier iets van mogen zeggen en ouders verzoeken
buiten te gaan staan. Het is belangrijke dat ouders deze regels naleven, want als er
iemand besmet raakt op de groep kan deze gesloten worden.
Melanie vraagt of het een mogelijkheid is (specifiek voor het peuteraanbod op de
Coevering) dat de leidsters op de ophaaltijden met de kinderen naar buiten gaan,
zodat de looproute niet meer nodig is. Karen gaat dit met de leidsters bespreken en
een keer meekijken hoe het gaat op het ophaalmoment.
Nicole verzoekt de nieuwe leden om na te denken of ze bij de ouderraad willen en
bij welke werkgroep ze willen aansluiten. En dit aan haar door te geven.
7. Sluiting: Nicole sluit de vergadering om 21:16

