Notulen oudercommissie vergadering
Datum:
Tijd:
Locatie:

maandag 1 februari 2016
20.00 uur
Vanessa

Susan van den Bulk (Voorzitter)
Wouter de Kwant (Secretaris)
Sabine Bies
Suzanne Schinkel
Vanessa Verschelden eigenaar GOB Zoetermeer

1.

Welkom

2. Welkom nieuwe leden: Steffan Groenewegen heeft zich afgemeld hij gaat niet
deelnemen aan dit overleg.

3.

Gastoudercommissie kort verslag doornemen en notulen vd vorige vergadering:
Deze zijn via de mail al naar de leden gestuurd en is doorgenomen er zijn geen op en
of aanmerkingen.

4.

Pedagogisch beleidsplan GOB Zoetermeer en de aanvullende werkwijze: Deze is
voortuit naar de leden verzonden met het verzoek om door te nemen, in de vergadering
is besproken wat er in het beleidsplan staat. De inhoud is prima er zijn geen
inhoudelijk op en of aanmerkingen. Het is een duidelijk stuk met een visie waar
iedereen achter staat. De gastoudercommissie heeft ook gekeken en de aanvullingen
die er waren zijn al gedaan. Susan Schinkel miste de aanvullende werkwijze hoe te
handelen. Deze is nu toegevoegd en er zijn wat tekstuele opmerkingen verwerkt. We
hebben afgesproken dit document jaarlijks te bespreken. Mochten er eerder op en of
aanmerkingen zijn door de oudercommissie dan worden die in de eerstvolgende
vergadering besproken.

5.

Enquête uitkomsten GO’s 2015: het maken en versturen van de enquête was nog
niet simpel maar het is gelukt. Vanuit de ouder commissie kwam naar voren dat hij bij
1 niet aangekomen is. Andere leden vonden het stuk te lang. Ook sloeg hij tussentijds
niet op wat een gemis was. Vanessa geeft aan dat het zeker een toegevoegde waarde is

geweest en we het gaan herhalen. De cijfers van de algemene score per gastouder
staan op het profiel van de gastouder. De punten van aandacht bij twee gastouders zijn
besproken en hiervoor is een plan van aanpak gemaakt wat al in volle werking is en
naar volle tevredenheid van GOB Zoetermeer. Het zijn punten waar we ook echt iets
mee kunnen.

6.

Vaststellen en ondertekening regelement oudercommissie: Deze was op de mail naar
de leden verstuurd. Susan Schinkel heeft hem ondertekend als voorzitter daar Susan
van den Bulk haar dochter 4 word en ons misschien gaat verlaten halverwege dit jaar.

7.

Geschillen commissie / klachten verslag 2015: De brieven naar de GGD zijn
verstuurd deze waren tkn al verstuurd naar de leden. We zijn aangemeld bij de
geschillen commissie. De beschrijving inz. een klacht staat op de site. Het document
waarin staat dat we geen klachten ontvangen hebben vanuit het ZcKK verwachten we
deze maand. Deze zal nagestuurd worden per mail naar de leden en hij komt natuurlijk
op de site.

8. Uitbereiding naar Boskoop / Berkel stand van zaken: helaas loopt dit niet zoals
gewenst. We gaan er verder geen geld meer insteken en laten het zoals het nu is.

9. Marketing voor gastouders en GOB o.a. Jaarfeest / Openhuizen dag / eten met
collega’s 2016: Het jaarfeest slaan we dit jaar over. De openhuizen dag zal wel
doorgaan al is het voor de naamsbekendheid. We staan bij op de baby peuter kleuter
markt bij de bibliotheek. Het eten gaat ook door de leden van de oudercie zullen hier
ook een uitnodiging t.z.t. voor ontvangen.

10.

Rondvraag / w.v.t.t.k. Vanuit Sabine kwam de opmerkingen dat het leuke avonden
zijn die georganiseerd worden.

Voorstel nieuwe voor een nieuwe vergaderdatum woensdag 18 mei 2016 20.00 uur Locatie
bij Vanessa

