
Notulen LOC Het Mereltje locatie Planetenbaan 

 
Datum:  10-07-2018 

Aanwezig:  Ingrid Lugt (locatie manager) 

  3 ouders   

  Esther Banda (afwezig) 

 

1. Agenda vastgesteld 

2. Voorstelronde nieuwe leden 

3. Terugkoppeling Centrale Oudercommissie en MT 

Korte uitleg van voorzitter omtrent COC. Uitslag enquête, Voorzitter zal de notulen even doorzetten en 

de enquête.  

Volgende overleg iemand te benoemen die naar COC gaat. Voorzitter stopt als voorzitter en lid van de 

LOC. Zijn jongste dochter gaat naar de basisschool. Er komt dus een plek vrij. 

Actie Voorzitter en Ingrid vragen ouders BSO.  

Siard wordt de nieuwe voorzitter. 

Voorstel twee meetings per jaar, na de COC’s, idee eind juni en eind oktober, lokaal lid S neemt 

initiatief.  

 

4. Jongste verslag GGD 

Verslag KDV is er nog niet, zijn nog niet geweest. BSO was goed 

Ingrid stuurt deze door naar LOC 

 

5. BSO 

Gaat heel goed, Marit gaat naar de Julianalaan, Ingrid gaat dat overnemen. Dit is veel praktischer. Het 

gaat goed met vestiging de Planetenbaan. We groeien. De groepen zijn praktisch vol.   

Ruimte BSO en klaslokaal worden hiervoor gebruikt. De sportbus wordt niet gedaan. Vooralsnog alleen 

op de Julianalaan. Voor de rest complimenten, vooral creativiteit van Margot. 

 

6. KDV 

Gerda, van groep Mare, wordt op maandag vervangen door Stephanie. Gerda gaat volledig op de 

vestiging aan de Hortensialaan in Zeist werken. Stephanie is een nieuwe medewerker op de 

Planetenbaan per 1 juli. Zij gaat op maandag op groep Mare werken en op woensdag en donderdag zal 

zij Amanda en Ingrid vervangen.  Amanda is tot oktober met verlof. Ervaringen zijn goed, kinderen 

krijgen veel aandacht, kinderen hebben het naar de zin.  

Ingrid geeft aan dat de Uk en Puk methode goed uitpakt. Dagelijks worden er activiteiten met de 

kinderen gedaan, passend bij het thema van Uk en Puk. Elk thema duurt 6 weken. Het huidige thema is 

“Oef wat warm”.  Het werken volgens de methode van Uk en Puk krijgt steeds meer vorm en wordt 

steeds meer eigen. Angela, Michelle en Ingrid hebben een  certificaat behaald voor Uk en Puk. De 

andere medewerkers hebben allemaal een bewijs van deelname behaald in Uk en Puk op de studiedag. 

Komend jaar gaat een volgende groep medewerkers de training Uk en Puk volgen. Ervaringen digitaal 

zijn ok, soms meer dan anders. Er is ook nog ruimte om te praten. Met name de foto’s worden 

gewaardeerd.  

Vier ogen principe loopt goed.  

 

7. WVTTK 

Tijdelijke verhuur van basisschool in het pand gaat goed, er is bijna geen overlast en de afstemming 

loopt prima. Kinderen spelen ook ergens anders buiten, op de dag is het redelijk rustig. Wel een keer 

wat drukte met blokken maar dit is goed opgelost.  

Zandbak is weer verschoond, speelhuis wordt aangepast en het nieuwe speelgoed is binnen.  

 



Planning volgende vergadering; n.t.b. 


