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Notulen KC-raad 
19 september 2019 
 
Godfried, Jeroen, Wendy, Mirjam, Annemiek, Jojanneke, Femke, Erika, Joyce, Anja, 
Melanie, Marian, Cindy, Sandra (notulen) 

 
1. Opening, welkom, vacature voorzitter + Mededelingen/ KC-ontwikkelingen: 

(Godfried) 5 min. 
Godfried opent de vergadering.  
 

2. Notulen vorige vergadering 10 min. 
Marian heeft naar aanleiding van de vorige bijeenkomst namens de oudercommissie van ’t 
Poppeke enkele vragen/opmerkingen. 
 
-  Brief talenten ouders  
Deze kwam voor de oudercommissie van ’t Poppeke onverwachts. Thema in KC-raad 
besproken en dan vervolgens een enquête vanuit de school, die niet bekend is bij de KC-
raad. Godfried geeft aan, dat dit een terechte opmerking is. Aandachtspunt voor een 
volgende keer.  
 
Er zijn wel ouders betrokken geweest bij het opstellen van deze brief. Ook ouders met 
kinderen in de opvang. De respons was heel goed. 100 reacties. 
 
-  Afvalberg verminderen door afval mee terug naar huis te geven? 
Dan bereik je het doel niet om afval te verminderen. Aandachtspunt voor verder gesprek 
over dit thema. 
 
-  Weerstand tegen ‘gezonde traktatie’ in de nieuwsbrief 
Opgevangen dat aantal ouders ‘de gezonde traktatie’ in de nieuwsbrief betuttelend vinden. 
Voorkomen dat we averechts effect krijgen met goede bedoeling.  
 
In reactie op deze terugkoppeling: er zijn ook ouders die de tips voor traktaties wel 
waarderen. Soms lastig om te bepalen waar je op moet varen. 
  

3. Communicatie over inhoud (wat communiceren we naar  en met de ouders? )  
Wat is er al opgepakt en hoe gaan we dit verder aanpakken?  ->  (doel: van 
verwachtingen naar afspraken kortom zichtbaarheid)  

 
We inventariseren per geleding wat we positief vinden aan de communicatie, wat we missen 
en wat overbodig is. 
 
Godfried bouwt de input om tot een eerste beleidsaanzet voor volgend overleg. 
 

4.     Gezond gedrag 20 min. 
Wat betekent onze visie voor het KC?   (doel: kunnen we een  ”Kindcentrumnorm” 
creëren; kunnen we iets uitstralen?)  

 
Op vraag van Erika legt Godfried uit hoe het schoolfruitproject in elkaar zit. 
 
We inventariseren vanuit verschillende perspectieven wat reacties kunnen zijn op ‘gezonde 
traktaties’. De inventarisatie kan ons helpen om toe te groeien naar een norm. 
Of ‘naar een balans’. Zie bijlage 1 bij dit verslag. 
 

5.    Rondvraag 5 min.   Wie helpt Marian met voorbereiding?   (nieuw?) thema volgende 
keer? 
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Marian geeft aan, dat er een informatiebijeenkomst is op 24 oktober 2019 over social media 

en mediawijsheid. Alle ouders hebben een uitnodiging ontvangen. 

Volgende bijeenkomst: 

-  Beleid communicatie (Godfried) 

- Vervolg thema gezondheid (voorbereiding Marian, Cindy, Sandra) 

- Start ‘ouders voor ouders’ (voorbereiding Marian, Cindy, Sandra) 

Godfried vraagt of ouders kunnen aangeven waarom er zo weinig animo voor de 

verkeerswerkgroep zou zijn. Er zijn nu slechts 3 ouders.  

Ouders geven aan: 

- Beeld: controles, klaarovers, weinig resultaat/mogelijkheden 

Godfried zal in de nieuwsflits rekening houden met deze beelden en uitleggen wat het 

inhoudt.  
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Bijlage 1.  

Thema ‘gezondheid’ 

Opbrengst bij onderwerp ‘traktaties zijn gezond’ 

 

Ouder die achter deze stelling staat 

-  Ik trakteer altijd op iets gezonds en ik vind het niet goed, dat mijn kind een 

‘ongezonde’ traktatie krijgt. 

- Ik wil dat de school actief uitdraagt dat gezonde traktaties gewenst zijn. 

- Ik wil een verbod op ongezond! Ook bij schoolfeestjes die de OR organiseert. 

- Ik sta hier achter, maar ga niet krampachtig doen, als m’n kind een keer iets  

aangeboden krijgt wat minder gezond is. 

- Ik hop dat ik ouders kan stimuleren om dit ook te doen. 

- Ik kies heel bewust en wil dat anderen dat ook doen. 

- Mijn kind heeft overgewicht, gezond eten is belangrijk. 

PM-er 

- Feest is feest! 

- Past binnen ons beleid. 

- Wij trakteren altijd gezond. 

- Vanaf 2 jaar ‘peuters’ mag ongezond ook wel eens tijdens een feestje. 

- Wie bepaalt wat er gezond of ongezond is? 

- Ik vind dit belangrijk en wil dit graag uitdragen. Wel lastig wat te doen bij  

 ongezonde traktatie. 

Ouder van kind die geen vlees maag 

- Ik wil dat er geen traktaties zijn met vlees. 

- Ik wil dat er rekening wordt gehouden met het feit dat mijn kind geen vlees mag. 

  (aparte traktatie) 

- Ik wil het weten als een kind trakteert, dan geef ik zelf wat mee. 

- Ik wil dat het kdv rekening houdt met onze overtuiging en tijdens de lunch een  

  alternatief aanbiedt. 

- Ik mag niet verwachten dat alle ouders hier rekening mee houden. Maar ik hoop wel 

  dat er een alternatief is voor mijn kind vanuit het KC. 

- Ik wil dat mijn leerkracht meekijkt bij de traktaties. 

- Respect voor het geloof. 

- Communiceer hierover. 

Ouder die niet persé een gezonde traktatie wil 

- Een uitzondering op de verjaardag moet kunnen. 

- Een ‘gezonde’ mix van lekker en gezond 

- Ik wil mijn kind zelf een traktatie laten kiezen. 

- Ze zijn maar één keer jarig. 

- Eet je zelf altijd gezond? 

- Kinderen mogen ook leren om bewust om te gaan met ongezonde dingen (balans). 

 

Ouder van een kind met allergie 

- Altijd ‘wakker’ zijn. 

- Mag ik een doosje met een alternatief bij de juf achterlaten zodat mijn kind ook altijd 

  wat heeft als er getrakteerd wordt? 

- Weet de leerkracht wat de allergie precies inhoudt en hoe secuur wordt ermee 

  omgegaan? 

- Goede voorlichting. 
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- Neem alle ouders hierin mee! 

- Pas ik mijn traktatie aan, aan mijn kind met allergie? 

- Is iedereen op de hoogte van de allergie van mijn kind? 

 

Leerkracht 

- Eigen referentiekader. Per leerkracht verschillende norm. 

- Wat doe ik met de kinderen die trots komen met een minder gezonde traktatie? 

 Je wilt kinderen toch ook niet teleurstellen. 

- Dit wil ik graag stimuleren. 

- Met een feestje mag ongezond ook wel eens een keertje. 

- Gezond past binnen ons beleid. 

- Neem voor de juf ook iets ‘gezonds’ mee! 

Ouder met weinig geld 

- Mee eens, maar kan ik het betalen? Zijn er betaalbare alternatieven? 

- Zoeken naar goedkope, gezonde alternatieven. 

- Wees creatief: iets kleins is ook een traktatie. 

- Kennen ze gezonde voeding? 

- Ik voel me bezwaard als ik al die mega-traktaties zie, terwijl ik het mezelf niet kan  

 veroorloven. 

- Moet een kind trakteren? Waarom is dat ‘beleid’/de norm? 

 


