Jaargang 15, editie 2, april 2018
Op 20 maart heeft de oudercommissie weer vergaderd. Deze keer is
Jennie van OC de Zonnebloem aangeschoven. De OC de Zonnebloem
heeft een geheel nieuwe bezetting en zij willen graag kijken hoe wij
vergaderen, en of er punten zijn waarmee we elkaar kunnen
versterken. Vanaf nu moeten we het als oudercommissie (helaas)
doen zonder Evelien, Lydia, Christine en Bettina. Via deze weg willen
wij ze hartelijk bedanken voor hun enthousiaste inzet voor de
Oudercommissie de afgelopen jaren.
Tijdens de vergadering hebben wij de volgende punten besproken:
Voor een uitgebreider verslag van deze vergadering verwijzen wij naar de notulen.
Deze zijn te vinden op de locatie.

1

De ouder-app:
Ikke wil graag een ouder app introduceren. In de app kunnen updates en foto’s worden gezet
van het verloop van de dag. Als ouder word je dus extra geïnformeerd en kun je het op een
eigen moment rustig (na)lezen. Wij als OC hebben hier enkele aandachtspunten bij. Wij
ervaren de huidige informatievoorziening/ warme overdracht aan het einde van de dag als
prettig en vragen ons af of de app voorziet in een behoefte. Het is fijn dat Ikke de OC betrekt
bij de keuze van de app. Wij zullen aandacht vragen voor de impact van de app op de
werkdruk van de leidsters. Extra informatie en foto’s over onze kinderen is fijn en leuk, maar
wij als OC hechten ook veel waarde aan de aandacht voor de kinderen gedurende de dag. Het
vullen van de app met content, moet dus niet ten koste gaan van deze aandacht.
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Personele wisselingen:

Claudia zal voorlopig meerdere dagen op de peutergroep werken.
3

Vernieuwde inrichting tuin:
De tuin is erg mooi geworden! Niet alleen de kinderen, maar ook de leidsters zijn er blij mee!
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4 jarige en overbrugging tot einde zomervakantie:
Kinderen die in juni of juli 4 worden, en pas na de zomervakantie naar school kunnen,
stromen vanaf hun verjaardag uit bij Ikke. Als OC zijn wij van mening dat dit onrust
veroorzaakt bij de kinderen en een ongewenste situatie kan opleveren. Wij zijn met IKKE in
gesprek om te kijken of hier een oplossing voor te vinden is. Ikke wil voorkomen dat
doorstroming van andere kinderen stagneert en ervaart dat kinderen van 4 jaar toe zijn aan
een nieuwe uitdaging. Ons voorlopige advies voor ouders met een kind dat in de maand juni
of juli is geboren om contact op te nemen met Ikke en de mogelijkheden te bespreken.
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Inspectierapport:
Op 1 februari heeft de GGD Gelderland-Zuid een onaangekondigde inspectie gehouden.
Er is een verkorte inspectie uitgevoerd waarbij de verklaringen omtrent gedrag, diploma's, de
beroepskracht-kind ratio en de opvang in groepen getoetst is. Ook is er gekeken of het
kindercentrum een aangrenzende buitenruimte heeft, die aan de nieuwe eisen voldoet. Verder
zijn een aantal (nieuwe) inspectie-items met betrekking tot het pedagogisch beleidsplan
beoordeeld.
Tenslotte is er geobserveerd waarbij de pedagogische praktijk beoordeeld is.
Bevindingen op hoofdlijnen / Conclusie onderzoek
Uit het onderzoek blijkt dat het kindercentrum met uitzondering van drie punten voldoet aan
de onderzochte voorwaarden.
De geconstateerde overtredingen hebben betrekking een tweetal (nieuwe) eisen met
betrekking tot de inhoud van het pedagogisch beleid en een VOG.
De conclusie van de inspectie is dat er sprake is van verantwoorde dagopvang.
Reactie oudercommissie
In de reactie van Ikke wordt aangegeven de punten die voortvloeien uit de inspectie opgepakt
worden. De overtreding m.b.t. de VOG betrof een verlopen VOG. Er is direct een nieuwe VOG
aangevraagd. Wij als oudercommissie vinden het fijn dat Ikke adequaat heeft gereageerd op
de bevindingen van de inspectie. Uit het observatieverslag blijkt dat de kinderen het prima
naar de zin hebben bij Ikke. Het is fijn om te lezen dat de kinderen overdag plezier hebben en
uitstralen en om wat we al wisten bevestigd te zien; onze kinderen zijn in goede handen bij
Ikke!

Let op: 10 april staat van 19:00 tot 20:30 een
ouderavond gepland in het teken van Reggio Emilia
op locatie de Dennen.

De nieuwe leidsters Babette en Denise stellen zich graag aan jullie voor:
Sinds kort werk ik als invalskracht op 3
verschillende locaties bij Kinderopvang Ikke,
locatie de Dennen. Op dit moment sta ik
ingedeeld op de dreumesgroep, op de dagen
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.
Hier heb ik het ontzettend naar mijn zin! Ik heb
heel veel zin om te gaan zorgen voor jullie
kind(eren). Omdat ik nu een nieuw gezicht ben
bij Kinderopvang Ikke, zou ik mezelf even kort
voorstellen.
Mijn naam is Babette van Toor, ik ben 25 jaar
oud en ik ben woonachtig in Nijmegen.
In juni 2015 ben ik afgestudeerd als
gespecialiseerd
pedagogisch
medewerker
niveau 4, aan het Rijn IJssel college in Arnhem.
Met ontzettend veel plezier heb ik deze
opleiding gevolgd, en ik heb ook verschillende
stages gelopen. Een jaar lang ben ik werkzaam
geweest als zelfstandig gastouder. Ook heb ik
gewerkt
bij
een
andere
kinderopvang
organisatie.
Omdat de visie van Kinderopvang Ikke mij heel
erg aansprak, ben ik gaan solliciteren. Tot mijn
grote vreugde ben ik aangenomen!
Nog een kort stukje over mezelf: Mijn hobby's
zijn met kinderen werken, reizen (Ik heb
vrijwilligerswerk gedaan in Zuid-Afrika!), koken,
lezen en leuke gezellige dingen ondernemen
zoals uitstapjes maken.
Als jullie nog vragen hebben, stel ze mij gerust.
Ik vind het altijd gezellig om een praatje te
maken!
Met vriendelijke groet,
Babette van Toor.

Mijn naam is Denise Korsten. Ik ben 25 jaar oud.
Samen met mijn vriendin en onze twee hondjes
woon ik in Nijmegen.
Ik
ben
sinds
december
werkzaam
bij
kinderopvang Ikke en ga er met heel veel plezier
naar toe.
Ik ben afgestudeerd als onderwijsassistente en
heb mijn propedeuse Sociale Studies behaald.
Werken met kinderen is iets wat ik geweldig vind.
Elke dag is anders en dat maakt het zo leuk. Het
is bijzonder om te mogen ervaren hoe de
kinderen zich ontwikkelen van baby, dreumes,
peuter tot kleuter. Wat ik erg belangrijk vind is
dat de kinderen zichzelf mogen zijn. We kijken
naar wat de kinderen nodig hebben en naar wat
ze kunnen. Het verzorgen van de kinderen doe ik
met veel plezier.
Momenteel vervang ik twee dagen in de week
mijn collega van de peuter plus groep i.v.m.
een zwangerschapsverlof. Ook val ik in op alle
andere groepen. Hierna ga ik een collega op
de peutergroep vervangen voor drie dagen in de
week i.v.m. een zwangerschapsverlof. Heel
erg leuk.
Ook vind ik het oudercontact erg belangrijk. Ik sta
altijd open voor een gesprek.
Tot ziens.
Groetjes Denise

Maarten Nekeman (Voorzitter)
Vader van Timor (4) en Sil (2)

Linda Smeets
Moeder Juno (3) en Fieke (0)

Maloe Hofland
Moeder Miel (3) en Mare(1)

Kitty Janssen – Notulist
Moeder Daan (5) en Bram (3)

Moeder Amy-Lee (3) en Rox-Ann (1)

Elbert Vroegindewije - praktische zaken
Vader van Liede (1)

Oudercommissieleden

Bettina Velthuizen – Nieuwsbrief

