
Oudercommissie Tante Pollewop 

 

Notulen vergadering 12 juni 2018 

 

Aanwezig: Patricia, Yvonne, Inge, Jenny, Chantal, Jasmine 

Afwezig: -  

 

1. Opening: 

Yvonne opent de vergadering om 20.45 uur en heet iedereen welkom, met name Chantal. 

 

2. Notulen vorige vergadering: 

Geen opmerkingen ten aanzien van de notulen van de vorige vergadering. Jenny heeft de 

veiligheids- en gezondheidsbeleid op de website geplaatst en niemand van de oudercommissie 

heeft opmerkingen hierover.  

 

3. Personeel: 

Esther en Jessy zijn beiden per 1 juni 2018 weg bij Pollewop. Het feit dat Esther weg is, lost zich 

vanzelf redelijk op aangezien er minder kinderen zijn. Daarnaast werkt Mieke nu steeds 36 uur 

per week en kan ook Nannie meer uren werken. Op die manier wordt het wegvallen van Esther 

en Jessy opgevangen.  

 

4. Verkiezingen: 

 

Naam:    lid sinds:   zittingstermijn loopt af: 

Yvonne:   herkozen per maart 2018 maart 2020 

Patricia:   herkozen per maart 2018 maart 2020 

Inge:    benoemd per maart 2017 maart 2019 

Jasmine:   herkozen per maart 2017 maart 2019 

Chantal:   benoemd per juni 2018  juni 2020 

We spreken af dat Jenny een oproep zal doen aan ouders om leden voor de oudercommissie te 

werven. Verder spreken we af dat de huidige leden ook zelf andere ouders proberen te 

benaderen om te kijken of er interesse is in lidmaatschap bij de oudercommissie.  

5. Evaluatie paasuitje 31 maart 2018: 

Op het schoolplein werd geroepen dat er slechts 6 aanmeldingen waren maar er waren 60 

aanmeldingen. Het was dus behoorlijk druk en ook een succes.  

 

6. Pedagogisch beleid: 

Patricia merkt op het knap te vinden hoe Jenny het allemaal heeft verwoord en op papier heeft 

gekregen. Iedereen vond het erg duidelijk en helder omschreven. De manier waarop gewerkt 



wordt binnen Pollewop, wordt heel duidelijk omschreven. Maar iedereen is het er wel over eens 

dat ouders via de leidsters en van Jenny al veel duidelijkheid krijgen als er vragen zijn. Als je 

binnenloopt, krijg je veel mee en er is altijd ruimte voor vragen. We ervaren dat Jenny en de 

leidsters binnen Pollewop heel transparant zijn. Verder zijn er dus geen vragen over of 

opmerkingen over het pedagogisch beleid.  

 

7. Privacyverklaring (AVG): 

Jenny heeft een privacyverklaring opgesteld en op de website geplaatst. De oudercommissie 

heeft geen op- en/of aanmerkingen op deze privacyverklaring na een en ander te hebben 

besproken met elkaar.  

 

8. Risico-inventarisatie: 

Jenny geeft aan dat het document waarover de vorige keer is gesproken het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid betreft dat nu dus al op de website is geplaatst. Er zijn dus geen opmerkingen 

hierover.  

 

9. Huishoudelijk reglement: 

Jenny zal dit nogmaals uitprinten voor de volgende vergadering zodat we het allemaal nog een 

keer kunnen ondertekenen.  

 

10. Rondvraag: 

Jenny merkt op dat ze nogmaals benaderd zijn door pad-express en dat ze van hen een schema 

krijgen waaruit blijkt welke activiteiten worden georganiseerd en waar deze zullen plaatsvinden. 

Pollewop krijgt dus ook de gelegenheid om hieraan deel te nemen. Dat zal echter alleen mogelijk 

zijn als de activiteiten plaatsvinden op het schoolterrein of op loopafstand zijn. Waarschijnlijk zal 

dit echter pas vanaf september 2018 van start gaan. In ieder geval zullen het niet alleen 

sportactiviteiten zijn maar ook cultuur en drama etc. Inge geeft aan het gevoel te hebben dat de 

periodieke gesprekken (KIJK) nog steeds niet soepel verlopen. Zij heeft ervaren dat het een 

beetje tussendoor was gegaan en er in ieder geval geen afspraak was gemaakt. Ook heeft ze van 

andere ouders gehoord dat het bij hen hetzelfde is gegaan. Yvonne merkt daarentegen op dat zij 

het juist al heel positief heeft ervaren.  Jenny koppelt dit terug naar betreffende leidster. 

 

11. Actielijst: 

Jenny zal Chantal voorstellen in de komende nieuwsbrief en dan meteen een oproep doen voor 

nieuwe leden voor de oudercommissie.  

 

12. Sluiting: 

Yvonne sluit de vergadering om 21.45 uur.  

 

 

 


