
Oudercommissie Tante Pollewop 

 

Notulen vergadering 15 juni 2017 

 

Aanwezig: Jenny, Patricia, Yvonne, Inge, Jasmine 

Afwezig: -  

 

1. Opening: 

Yvonne opent de vergadering en heet iedereen, met name Inge, welkom. 

 

2. Notulen vorige vergadering: 

Patricia haalt punt 9 aan van de vorige notuelen. Jenny geeft aan dat de leerkrachten het niet 

nodig vonden om een nieuw overleg te plannen tussen school en 

kinderdagverblijf/peuterspeelzaal met betrekking tot “kijk”, c.q. de voorbereiding van de 

kinderen op school door het kinderdagverblijf. Er wordt dan ook geen nieuw overleg gepland. Er 

blijft wel sprake van een warme overdracht.  

 

3. Schooltijden: 

Geen opmerkingen dan wel ontwikkelingen op dit gebied. 

 

4. Personeel: 

Esther heeft nu zwangerschapsverlof. Anouk gaat over een maand officieel met 

zwangerschapsverlof. Zij zit nu nog in de ziektewet. Zij komen beiden na verlof weer terug. Er zijn 

geen opmerkingen gekomen over de wisseling van gezichten dus kennelijk is daar geen last van 

ervaren door de ouders.  

 

5. Park Leudal Oost: 

Bepaald is dat het niet doorgaat maar vandaag staat wederom een vergadering gepland om te 

bekijken of er toch tegenin gegaan wordt. Jenny heeft er verder geen binding meer mee gehad 

dus niet bekend of en zo ja wat hier verder mee gaat gebeuren. Kennelijk is er onvoldoende 

animo voor vanuit de ouders. Kinderen moeten al zoveel.  

 

6. Tariefwijzigingen: 

Geen opmerkingen.  

 

7. Verkiezingen: 

 

Naam:    lid sinds:   zittingstermijn loopt af: 

Yvonne:   benoemd per maart 2016 maart 2018 

Patricia:   benoemd per juni 2016  juni 2018 



Inge:    benoemd per maart 2017 maart 2019 

Jasmine:   benoemd per maart 2015 herkozen per maart 2017 

 

8. Voedingsbeleid: 

Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van hetgeen tijdens de vorige vergadering is 

besproken.  

 

9. Andere agendapunten: 

Jenny kaart aan dat ouders aankloppen bij kinderdagverblijf en peuterspeelzaal over dat de 

kinderen het lied “kind van de duivel” zingen. Met name wordt gezegd dat kinderen dit bij de 

BSO hebben gezien/gehoord. Jenny vraagt zich af hoe hiermee om te gaan nu het lastig is om dit 

te beteugelen tegenwoordig gelet op social media. Jasmine merkt op dat dit meer een 

verantwoordelijkheid van de ouders is. Jenny stelt voor om bijvoorbeeld een ouderavond te 

organiseren met betrekking tot social media. Iedereen is het erover eens dat dit wel een goed 

idee is. Jenny merkt op dat kinderen vanaf groep 5 zelfstandig op de computer mogen bij de BSO 

maar dat hier vaak ook andere kinderen bij komen staan. Het is dan lastig te controleren wie wat 

ziet. De OC heeft het idee dat ouders het zwaarder maken dan dat het is. Kinderen weten 

immers vaak niet wat ze zingen en wat de tekst betekent.  

 

Jenny geeft verder aan dat bij de BSO blijkt dat kinderen steeds minder respect hebben voor 

elkaar en de leidsters. Het gaat dan voornamelijk om kinderen vanaf groep 5 en hoger. Ze 

hebben dan echt een grote mond, met name tegen de leidsters. Uiteraard worden de kinderen 

daar dan ook op aangesproken in een 1 op 1 gesprek. Ook de ouders worden er dan op 

aangesproken. Het vormt wel een probleem dus Jenny stelt voor dat het wellicht een idee is om 

ook hierover een informatieavond voor de ouders en/of een workshop voor de kinderen te 

organiseren.  

 

Jenny geeft aan dit te gaan bespreken met Peggy en met de school om te bekijken of er iets 

georganiseerd kan worden. 

 

Jenny voert nog een punt aan. Het pedagogisch beleid wordt gewijzigd. Voorheen werd er 2 keer 

in de vier jaar een gesprek gehouden met de ouders over het kind. Dit beleid wordt aangepast in 

die zin dat vanaf nu ieder jaar een dergelijk gesprek gevoerd zal gaan worden. Het beleid wordt 

per 1 september 2017 aangepast.  

 

Voorts merkt Jenny op dat van Inge nog een foto gemaakt moet worden voor op de website.  

 

Tenslotte wijst Jenny nog op de “prikdag” op 27 juni 2017. Dan staken de leraren het 1e 

schooluur. Dat betekent dat de kinderen pas om 9.30 uur starten met school in plaats van om 

8.30 uur.  

 

Yvonne heeft ook een extra agendapunt. Het heeft betrekking op Sjanulke. Een ouder heeft 

Yvonne aangesproken op het gevoel dat er te weinig voorbereiding is op school vanuit Sjanulke. 

Jenny merkt op dat er verschil bestaat tussen de ochtenden en de middagen.  



In de middagen zijn namelijk de 3+ groepjes en daar vindt voorbereiding op school plaats. In de 

ochtenden wordt wel met Uk en Puk gewerkt maar er is wel degelijk verschil, merkt Jenny op. 

Ook klopt het dat er minder knutselwerkjes worden gemaakt met en door de kinderen. Dit heeft 

te maken met het feit dat er meer activiteiten worden georganiseerd met de kinderen. Als er 

werkjes worden gemaakt, wordt dat echter voornamelijk in de middag gedaan. Het is jammer 

dat ouders zich laten beïnvloeden door andere ouders met verhalen hierover en er daardoor 

voor kiezen om hun kinderen niet naar de peuterspeelzaal te laten gaan.  

 

Tenslotte kaart Yvonne nog de toiletgang/verschoning bij Sjanulke aan. Zij heeft het idee dat dit 

soms te lang niet gebeurt. Jenny geeft aan dat hier wel vaste tijden voor staan en dat in beginsel 

dus regelmatig en structureel verschoond wordt. Bij Pollewop wordt er buiten de vaste tijden 

extra verschoond wordt vanwege dat ouders  ook onregelmatiger de kinderen komen ophalen 

en er bij Sjanulke meer sprake is van structuur en een programma.  

 

Inge en Patricia geven aan dat zij voorheen vaker de foto’s bekeken op de website dan sinds er 

een nieuwe website is. Het duurt namelijk erg lang om de foto’s te kunnen bekijken. Jenny 

noteert dit omdat er eigenlijk juist gekozen is voor een nieuwe website omdat het dan 

makkelijker zou zijn om foto’s erop te plaatsen. Gebleken is echter dat Jesse er nog steeds 

moeite mee heeft. Jenny vraagt zich af of ouders het wellicht prettig vinden om foto’s te kunnen 

zien via een app of wellicht via Facebook maar dan zal er sprake moeten zijn van een 

afgeschermde pagina.  

 

10. Rondvraag: 

Geen vragen meer. Jenny merkt wel op het heel prettig te vinden te kunnen sparren met de 

oudercommissie over bepaalde knelpunten.  

 

11. Actielijst: 

Jenny neemt contact op met school over hoe te handelen met betrekking tot het respectvol met 

elkaar omgaan en het “kind van de duivel”-verhaal. Ook zal Jenny de opmerkingen van Yvonne 

terugkoppelen aan Sjanulke.  

 


