
 

 

Woensdag 9-11-2022 
Locatie: Teams 
Notulen: Olivia Uhlenbeck 
Aanwezig: 
Olivia Uhlenbeck 
Baukje de Boer 
Dara de Boer 
Annemieke Jaarsveld 

 Notulen 

1. Opening en vaststellen agenda 20.30 OU  

2. Terugkomen op vorige 
agendapunten: 
- Activiteitencommissie; loopt dat? 

20.35 AJ De bal ligt bij de leidsters van het KDV. Deze ouders 
hebben zich opgegeven en moeten benaderd 
worden op het moment dat hulp nodig is maar 
moeten ook geïnformeerd worden over wat deze 
taak inhoud. 

3. Onderhoud gebouw; reparaties 
en mogelijke verhuizing 

20.45 BdB+ 
OU+ 
AJ 

De stint is breder gemaakt, waardoor het hek stuk is 
gegaan. Hij gaat nu naar twee kanten open, dus dat 
is fijn als de stint erdoor moet. 
Er is een klusjesman in dienst, voor de kleine dingen 
binnen. Er komt een nieuwe ketel, hij doet de tuin. 
Ramen/kozijnen en een deel van het dak is 
vervangen.  

4. Rosa; loopt het naar behoren? 21.00 AJ Loopt eigenlijk heel goed, i.v.m. de belastingdienst 
moeten nu wel de BSN nummers van de kinderen er 
nog in.  

5. Nieuwsbrief + nieuwe leidsters 21.10 OU+ 
AJ 

Nalezen nieuwsbrief door leden OR, items korter.  
OR wil wel meedenken over hoe de nieuwsbrief 
korter en bondiger kan en meer pakkend kan zijn. 
Bij een seizoenswisseling komt er een nieuwsbrief 
uit. Het zou leuk zijn als de OR een item standaard 
zou kunnen toevoegen. 

6. Informeren OR 21.20 OU Tarieven zijn voortijdig gemaild, maar er is geen tijd 
geweest voor de OR om op te reageren of naar te 
informeren.  

7. W.v.t.t.k. 21.25 Allen BdB: Gaat het lekker? Hoe is het met de 
wachtlijsten? 
Wachtlijsten worden nu weggewerkt. Vooral KDV 
want er worden veel kinderen vier. BSO zit vol, daar 
is wel nog een wachtlijst. Nieuwe leidsters moeten 
hun draai nog vinden, maar het gaat goed. 
DdB: Krijgt elk jaar een brief van de belastingdienst 
over opvang. Hoe zit dat? 
Door het aanvullen van de BSN nummers van de 
kinderen, zou dit opgelost moeten zijn. 

8. Rondvraag 21.30 Allen OU wil graag het stokje voorzitter/notulen 
overdragen aan DdB en BdB. AJ gaat op zoek naar 
een nieuwe ouder voor in de OR, eentje met 
kinderen op het KDV. Deze gaat het steentje van OU 
overnemen. 

9. Plannen afspraak OR 21.35 Allen Dinsdag 31 januari 2023 

Afsluiting 21.35 Allen  



 

Actiepunten 

Wat? Wie? Wanneer? 

OR denkt mee over een opzet voor de nieuwbrief en een 
toevoeging voor de ‘wintereditie’ 

OR Voor eind 
december 

DdB en BdB overleggen samen wie welke rol binnen de OR krijgt 
(voorzitter/notulen) 

BdB/DdB Voor volgende 
vergadering 

AJ gaat face-to-face op zoek naar een ouder van het KDV die zich 
wil aansluiten bij de OR.  

AJ Voor eind januari 

 


