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1.
Opvolging gesprek Forum
Op 17 december 2013 is OR Ziezoo aanwezig geweest bij een gesprek tussen Ziezoo en
bestuur Forum Sport om de wensen van ouders m.b.t. de inrichting van de ruimte voor
oudere kinderen in te brengen. Welke afspraken zijn er inmiddels gemaakt over de
inrichting van het ZieZoo gedeelte van de kantine? Hoe loopt de consultatie van de
kinderen? Wanneer en hoe worden ouders geïnformeerd?
In hoeverre wordt ZieZoo betrokken bij de totale herinrichtingsplannen van Forum? Gaat
ZieZoo nog werk maken van zitting in het Stichtingsbestuur?
Ziezoo geeft aan dat bijdrage OR aan gesprek op 17 december voor Ziezoo en Forum
Sport nuttig was. Voor de korte termijn zijn afspraken gemaakt met Forum Sport over de
inrichting van de kantine, het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe inrichting klaar is.
Voor de langere termijn is met Forum Sport afgesproken dat Ziezoo gaat participeren in
de herinrichtingsplannen, zodat inrichting gebouw aan eisen Ziezoo en Forum Sport
voldoet. Over deelname van Ziezoo aan het Stichtingsbestuur wordt wel gesproken, maar
dit heeft op dit moment voor beide partijen geen prioriteit.
Ziezoo zorgt ervoor dat ouders geïnformeerd worden over planning herinrichting Ziezoo
gedeelte van de kantine (actie: Per en Marriëtte).
2.
Ruildagenbeleid
N.a.v. een aantal vragen en opmerkingen van ouders stelt de OR voor het
ruildagenbeleid duidelijk(er) te communiceren op de website.
Het ruildagenbeleid is, zoals overige praktische zaken, in het info boekje voor ouders op
het besloten gedeelte van de website opgenomen. Bij een upgrade zal het duidelijker op
(de nieuwe versie van) de ouderportal komt (actie: Per, planning april/mei).
3.
Team 't Loo
Zowel ouders als de kinderen zelf hebben er behoefte aan vooraf helderheid te hebben
over welke leider/leidster(s) zij zullen treffen die dag. De OR stelt voor een weekrooster
op de website te plaatsen.
Er zijn per dag wisselingen in het team. Dat is niet te voorkomen en daar wordt door
Ziezoo ook bewust voor gekozen, maar ouders hebben er wel behoefte aan hierover
geïnformeerd te worden. De OR wil graag afspraken over deze communicatie. Zo ook
over ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de promotie van Jan.
Het is voor Ziezoo lastig om voor elke dag precies aan te geven welke leiding aanwezig
is. Het is wel de bedoeling dat er per periode op de site aangegeven wordt welke
activiteiten en leiding er zijn. Activiteiten worden samen met de Kinderraad bedacht.
Grote wijzigingen in personele bezetting worden via nieuwsbrief gecommuniceerd.

Overigens hebben alle medewerkers van Ziezoo hun EHBO diploma gehaald, en een
aantal BHV (er moet altijd 1 BHV’er op de groep zijn).
Actie: Per en Mariette zorgen per periode voor informatie over activiteiten en leiding.
4.
Sfeer bij de Lynxen en Rangers
Er zijn acties genomen om de sfeer te verbeteren. Is er vooruitgang? Hoe ziet het
vervolg eruit?
Er is in de groep aandacht besteed aan pesten. Positief gedrag en samenwerken wordt
gestimuleerd dmv samenwerkingsspelletjes. Er is vooruitgang en er zal blijvend
aandacht aan worden besteed. De OR vindt het positief dat er vanuit Ziezoo actief actie
genomen wordt om de sfeer te verbeteren.
5.
GGD inspectie
Is al bekend wanneer deze gaat plaatsvinden? De OR wil graag afspraken over proces en
planning en over de communicatie van de uitkomsten.
Het is nog niet bekend wanneer GGD inspectie plaats zal vinden. OR zal het
inspectierapport als eerste ontvangen.
6.
Advies tarieven
Het advies dat OR eind vorig jaar heeft gegeven m.b.t. tariefsverhoging is nog niet onder
de ouders verspreid.
Het advies is reeds gepubliceerd op het besloten gedeelte van de ouder-portal. Bij
publicatie van deze notulen zal nogmaals een mail naar de ouders verstuurd worden ter
herinnering. Actie: Per
7.

Overige punten




Er is een jaarplanning door OR opgesteld, deze wordt verspreid onder de ouders.
In de planning staan ook alle vergaderdata. Alle ouders kunnen agendapunten
aanleveren via or.loo.ziezoo@gmail.com.
Door groei van de BSO is Ziezoo op zoek naar extra ruimte, ook worden
mogelijkheden voor KDV onderzocht,
Ziezoo werkt samen met de kinderboerderij. Plan is dat de kinderen bij de
kinderboerderij een moestuin gaan bijhouden, les van de imker krijgen en gaan
helpen met verzorgen van dieren. Er is een Risico-inventarisatie gedaan omdat
kinderen meer met dieren in aanraking gaan komen. De risico’s voor de kinderen
zijn zeer klein, Ziezoo is alert op wassen van handen na contact met dieren.

