
Notulen vergadering OC Wittering.nl 14 Juli 2021 
 
Aanwezig: Shirley Elands (voorzitter), Saskia van Putten, Joyce Walschots, Simone Heise, 
Suzan de Rooij, Hélène Santegoeds 
Afwezig: Bram Gerrist 
 

1. Nieuwe locatiemanager.  
Hélène begint per 1 augustus als locatiemanager en stelt zich voor. 
 

2. Verbouwing.  
De verbouwing (splitsing) van de ruimtes van de opvang Wittering en de 
Grootewielen is weer actief opgepakt door het bestuur van Ons Kindbureau. Zij 
streven ernaar om de verbouwing dit jaar te laten plaats vinden. Nog onder 
voorbehoud want het is niet alleen aan Ons Kindbureau, maar een samenwerking 
van OKB, de gemeente en beide schoolbesturen in het gebouw.  
 

3. Terugkoppeling COC vergadering 
- Bereikbaarheid klantenservice wordt aan gewerkt. 
- Verbetermeter eerste resultaten zeer positief. Nog weinig reacties ontvangen 

vanuit Wittering (8 in totaal) 
- Er zullen stellingen worden rondgestuurd naar ouders om feedback te krijgen 

op aanbod.  
 

4. Nieuwsbrief.  
Zoals ook vorige keer besproken vinden de leden van de OC de nieuwsbrief vanuit 
OKB te lang, deze bevat teveel irrelevante informatie, nodigt niet uit tot lezen. Zou 
het niet beter zijn als communicatie meer vanuit de locatie kwam ipv OKB? Simone: 
er is juist hier voor gekozen omdat OKB veel te melden heeft en als het via 
locatiemanagers loopt wordt de informatie te divers verspreid.  
 
Hoe kaarten we dit aan bij OKB? Simone zal ons signaal doorgeven. Ook benoemen 
we het nog een keer in de centrale OC. In de stellingen voor feedback van ouders zit 
ook een stelling over hoe vaak de nieuwsbrief gewenst is.  
 

5. App: vermelding team 
Het zou fijn zijn om de foto’s en namen van alle pedagogisch medewerkers in de app 
te hebben staan. 
 

6. Werven nieuwe leden.  
Shirley heeft een nieuwe versie van de poster gemaakt. Deze hangen we op bij de 
ingang. Kan deze poster ook standaard in de map die ouders krijgen bij het 
intakegesprek? 
 

7. Bijwonen centrale OC september/oktober 
Saskia zal op 14 september de vergadering van de COC bijwonen. We bespreken 
later wie de vergadering in oktober bijwoont. 
 



8. Planning volgende vergaderingen.  
- 22 september (stond eerst op 15 september maar is dus verzet) 
- 3 november 

 
9. Wvttk 

Joyce: Hoe is de overgang naar de BSO nu, Saskia hoe is dat verlopen?  
Saskia: Prima, er is contact opgenomen, we hebben intakegesprek gehad en 
wendagen. 

 
Actiepunten: 

- Simone zorgt dat OC poster in de intakemap komt 
- Simone kaart nieuwsbrief aan bij OKB 
- Saskia hangt poster op bij de ingang 

 
Punten voor volgende vergadering: 

- Notulen 
- Terugkoppeling COC 
- Bijwonen centrale OC oktober 
- Bijhouden email 


