
Oudercommissievergadering 4 maart 2021 

Via zoom. Aanwezig: Judith, Theo, David, Leny. Anna. Afwezig  na  afmelding: Gideon 

1. We zijn als Tamboerijn aangesloten bij de geschillencommissie. Ook de oudercommissie is 

aangesloten bij een geschillencommissie. Er zijn afgelopen jaar weer geen klachten binnen 

gekomen. 

2. De oudercommissie wenst geen veranderingen aan te brengen in het reglement. 

3. We hebben eerder besproken dat het een beetje raar is soms om op één na alle gezinnen 

vertegenwoordigd te hebben in de oudercommissie. Elk gezin zal vanaf nu benaderd worden 

of ze in de OC willen. (Overigens wilde dit éne gezin dat niet) 

4. Judith was een beetje ontmoedigd door de mail waarin Leny uitlegt hoe ze haar wasbare 

luiers wast. Desalniettemin is er een maand een pakket met verschillende soorten wasbare 

luiers geleased. We vinden het jammer dat de luierrecycling weinig milieuwinst oplevert. Dus 

we gaan dit nu uitproberen. 

5. De oudercommissie staat nog achter het Covid beleid. Wel moeten Judith en Theo strenger 

zijn als er kinderen gedurende de dag klachten anders dan een snotneus ontwikkelen. Het 

halen en brengen gaat goed zo. Het is jammer dat er zo minder contact is met de ouders. 

6. De OC leden hebben het beleid veiligheid en gezondheid gelezen. 2 opmerkingen: Er is geen 

poes meer op Tamboerijn, dus die hoeft niet meer in het beleid voor te komen. En de rol van 

de stagiair kan explicieter worden benoemd. 

7. 4 van de 8 kinderen gaan voor de zomervakantie Tamboerijn verlaten, helaas. 2 plekjes zijn al 

opgevuld. We vinden het niet erg als er één kindje per dag minder is, dan is het meestal zo 

dat het werk door alleen Judith te doen is als het nodig is. We zoeken dus nog één kindje 

erbij, liefst snel na de zomervakantie. 

8. We zullen voor snel na de vakantie Rotsoord weer afhuren, of het nu wel of niet mogelijk is 

om een picknick te houden. 

9. De ouderavond  via zoom werd wel gewaardeerd vorig jaar, dus we zullen dat voor de 

zomervakantie weer doen. Lastig gedrag en grenzen stellen zijn thema’s die leven. 

  


