
Vergadering oudercommissie 12-4 2018


Aanwezig: Nienke Huttinga, Elza van de Kamp, Jolijn Hendriks

Afwezig: Eltine Middelhoven


Agendapunten: 

- Voorstellen van nieuwe leden

- Vaststellen notulen voorgaande vergadering

- Vaststellen rolverdeling oudercommissie

- Vaststellen werkwijze oudercommissie

- Vaststellen bespreekpunten pedagogisch beleidsplan


Voorstellen nieuwe leden: 
Zowel Nienke als Elza zijn nieuw in de oudercommissie. Zij stellen zich kort voor. Ook 
Jolijn Hendriks stelt zich voor en verstelt iets over Gastouderservice Take Care. Ook  
licht zij het doel van de oudercommissie toe.


Vaststellen notulen voorgaande vergadering: 
We nemen gezamenlijk de notulen van de voorgaande vergadering door. Er zijn geen 
vragen over. De notulen kunnen worden vastgesteld.


Vaststellen rolverdeling oudercommissie: 
Binnen de oudercommissie moet er een voorzitter, notulist en penningmeester zijn. 
Doordat de oudercommissie grotendeels nieuw is moet de rolverdeling volledig 
vernieuwd worden. Zowel Nienke als Elza geeft aan de rol van voorzitter liever nog 
niet op zich te willen nemen. Alles is nog nieuw. Zij geven beide aan de rol van notulist 
op zich te willen nemen. Zij zullen dit beurtelings doen. Deze notulen worden nog 
opgemaakt door Jolijn Hendriks. Zij is geen lid van de oudercommissie en mag dus 
geen officieel rol hebben.

Jolijn neemt contact op met Eltine over het voorzitterschap.

Wat betreft de rol van penningmeester; er is een budget voor de oudercommissie, dit 
wordt beheerd door de penningmeester. Het budget wordt vastgesteld in de 
werkwijze. 

De penningmeester zal bij de eerstvolgende vergadering bepaald worden.


Vaststellen werkwijze oudercommissie: 
Iedere oudercommissie mag zijn eigen werkwijze bepalen. De oudercommissie van 
Gastouderservice Take Care komt minimaal 4 keer per jaar bij elkaar om te 
vergaderen

De data voor de andere vergaderingen zijn onder voorbehoud al vastgesteld. Deze 
data zullen ook nog worden overlegd met Eltine voordat zij worden vastgelegd.




ook wordt er besloten om structureel minimaal één keer per jaar een gezamenlijke 
vergadering te houden met de gastoudercommissie.

De locatie waar de vergadering plaats zal vinden wordt per vergadering bepaald.


Vaststellen bespreekpunten pedagogisch beleidsplan: 
Het pedagogisch beleidsplan staat structureel op de agenda voor de 
oudercommissie. Alle leden zullen de eerstvolgende vergadering bespreekpunten 
m.b.t. dit onderwerp aandragen. 



