Notulen bijeenkomst oudercommissie Villa Vennep
27-02-2018
Aanwezig: Michelle, Martijn, Lotte, Pooja en Jesse
Afwezig: Koen
1) Opening
2) Goedkeuren agenda
Agenda is goedgekeurd, geen overige punten ingebracht
3) Goedkeuren notulen vorige vergadering
Geen opmerkingen over de notulen van de vorige bijeenkomst.
4) Ervaringen nieuw pedagogisch beleid
-

-

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de wet IKK per 1 januari 2018 wordt een
aantal veranderingen doorgevoerd met betrekking tot verschillende punten.
Met betrekking tot het ‘centraal stellen van ontwikkeling van het kind’: Introductie van
VVE programma Puk. Puk is opgenomen in de dagelijkse routine. Daarnaast wordt de
ontwikkeling van kinderen aan de hand van een observatielijst gevolgd en 10-minuten
gesprekken gehouden. Dit wordt in principe gedaan bij 10, 18, 24, 36 en 46 maanden.
Ouders krijgen wanneer kind 4 wordt een samenvatting/overzicht van de informatie.
Met betrekking tot ‘veiligheid’: Alle leidsters zullen een EHBO-cursus volgen en er zal
meer aandacht komen voor omgaan met kleine risico’s. Daarnaast zijn extra maatregelen
genomen om het 4-ogen principe te hanteren.

5) Eventuele klachten
Geen klachten bekend
6) Toegangscode wijzigen (elk half jaar)
De toegangscode van de ingang wordt ca. elke zes maanden gewijzigd om
veiligheidsredenen.
7) Nieuwe leden werven
In het kader van promotie van Villa Vennep wordt veel ingezet op social media. Daarnaast
wordt er actief gezocht naar mogelijkheden om zichtbaarheid en naamsbekendheid te
verhogen, bijvoorbeeld promotie op evenementen zoals de avondvierdaagse. De promotie
lijkt te helpen, gezien het aantal nieuwe aanmeldingen. In verband met de ‘nieuwe ouders’ is
het goed om nieuwe leden te werven voor de ouderraad. Dit kan bijv. via de nieuwsbrief.
8) Rondvraag
Punt/vraag ingebracht over beleid rondom besmettingsgevaar, bijv. bij waterpokken. Hierop
is gesteld dat er mogelijk een bericht over kan worden rondgestuurd met de bedoeling om
besmetting te helpen signaleren, niet ter voorkoming van besmetting.
9) Afsluiting

