Concept- agenda Oudercommissie vergadering 30-01-2019.
Locatie: Torenkamer
Aanvang: 19.30 uur.
1. Welkom :
Marijntje verwelkomt de twee nieuwe OC-leden, Jeroen Heygele en Celine Graven
Marijntje geeft uitleg over de gang van zaken binnen de Oudercommissie
Attentie voor Danielle en Nadia n.a.v. de geboorte van hun dochters.
2. Mededelingen vanuit directie.
Nieuwe wetgeving IKK 2019.
-

In de groepen 1 en 2 is de BKR aangepast naar 3 baby’s en 1 pm’er, het gevolg
hiervan is dat er momenteel een wachtlijst is voor de groepen 1 en 2.
De BKR voor de BSO is vanaf 01-01-2019: 4 jarigen -7jarigen = 1:10 , de 7
jarigen -12jarigen = 1:12 en de 4-jarigen-12 jarigen = 1:11
Per 01 januari 2019 is de organisatie verplicht een Pedagogische
beleidsmedewerker/coach in dienst te hebben die de pedagogisch
medewerkers coacht en het beleid aanpast c.q. medebepaald binnen de
organisatie. Ilse van Loo en Sabine van der Nat zijn de twee pedagogisch
beleidsmedewerkers/Coach binnen de organisatie Pinokkio.

Personele zaken:
-

Twee medewerkers hebben op eigen verzoek ontslag genomen per 01-032019
Met ingang van 01 februari en 1 maart zijn weer 2 pedagogisch medewerkers
aangesteld in groep ½ en groep 3/4. Ouders zijn hiervan op de hoogte gesteld.
Vrijdag 01 februari 2019 is nog een sollicitatieronde ingepland, waarbij 7
kandidaten op gesprek komen.

Cursus/training voor het personeel:
- In januari 2019 heeft iedere medewerker deelgenomen aan de training
“werken met een meldcode en hiervan eveneens een certificaat ontvangen.
- In Maart 2019 zijn de eerste 9 pedagogisch medewerkers klaar met hun
training “werken met baby’s”
- De herhalingslessen EHBO/BHV en VVE speelplezier zijn momenteel ingepland
in de komende twee maanden.
- Op 13 maart 2019 zullen de 3 pedagogisch medewerkers hun certificaat VVEspeelplezier ontvangen.
Inspectie onderwijs in het kader van kwaliteit voor en vroegschoolse educatie
2019:
- Maandag 4 februari 2019 komt de inspecteur van onderwijs voor een
inspectiebezoek naar de peuteropvang de Wiemelhook.

3. Activiteiten voor 2019.
- Voorjaarsactiviteit juni 2019
- Dag van de leidster 19 september 2019
- Sinterklaas zaterdag 30 november 2019.
4. Vergaderdatums plannen 2019.
- Volgende vergadering is 08 april 2019 om 19.30 uur (Torenkamer)
- Vergaderdatum plannen in juni, september oktober 2019.
5. GGD- vragenformulier OC.
Alle aanwezige oudercommissieleden zijn akkoord met het ingevulde formulier.
Marijntje stuurt dit morgen op met een kopie voor de directie van Pinokkio.
6. Vragen vanuit OC .
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

