
Notulen vergadering OC Wittering.nl, 14 september 2022  
Lokatie: Online Zoom Meeting. 
Aanwezig: Saskia (voorzitter), Rebecca (lokatiemanager), Bram, Suzan (pedagogisch 
medewerker), Ingrid, Wouter 
 
 

1. Personeel 

a. Hoog verloop afgelopen tijd. Nu klein team van 6 medewerkers en een 
aantal invallers. Doelstelling is een vast team neerzetten. Er zijn 
eigenlijk 8 personen nodig om dat vaste team te vormen. Er wordt hard 
aan gewerkt maar er kan op dit moment nog niets concreets over 
gezegd worden. 

b. Ook het aantal kinderen - met name op de BSO - is afgelopen tijd 
afgenomen, maar ondanks dat is het verloop qua personeel hoger 
waardoor de druk op het team ontstaan is.  
 

2. Informatievoorziening 

a. Er staat nogal wat verouderde informatie op de website. Suzan geeft 
aan dat als opmerkingen naar haar gestuurd worden zij zal zorgen dat 
dit aangepast wordt. Het mag ook direct via Chantal of naar Rebecca.  

b. Er is een teams map voor de oudercommissie.  Hier moeten Wouter en 
Ingrid nog aan toegevoegd worden. (Aktie Rebecca). Daarnaast zijn er 
een aantal mensen die nog toegang hebben vanuit het verleden die de 
toegang ontnomen moeten worden. Notulen worden hier bijvoorbeeld 
op geplaatst. 
 

3. Ouderborrel 

a. Offline brainstorm voortzetten (Aktie Wouter & Saskia). 
b. Rebecca gaat na of er mogelijkheden zijn om de lokatie hiervoor te 

gebruiken (Aktie Rebecca). 
 

4. Planning volgende vergaderingen 

a. Online vs onsite. Er is wel de behoefte aan direct contact. Voorstel is 
om en om online en onsite af te wisselen, mede afhankelijk van de 
agenda. We zijn de volgende data overeengekomen: 
• 7 November maandag 20:00. Online.  
• 30 januari maandag 20:00. Onsite 

 
5. Prijsbeleid 

a. Het voorgenomen prijsbeleid is besproken en de ouderraad zal akkoord 
geven in de aankomende vergadering van overkoepelende ouderraden. 

 
6. Rondvraag 

- Bram geeft aan dat dit zijn laatste ouderraad vergadering zal zijn, we danken 
hem voor zijn inzet de afgelopen tijd.  


