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Agenda 1. Opening  

2. Voorstelronde 

3. Toelichting op de afronding met ViaViela. 

4. Intrekking mandaat centrale oudercommissie ViaViela B.V. 

5. Bespreken Pedagogisch beleid 

6. Bespreken klachtenprocedure 

7. Tekenen documenten (intrekking mandatering) 

8. Planning volgende bijeenkomst (agendapunt: huishoudelijk)  

1. - 

2. 
Aanwezig zijn de ouder mevrouw Myrthe Pater, mevrouw Yolanda Voetelink en 
gastouderbureauhouder Peggy Rickelman. 

3. 

 
Er lopen nog steeds zaken met ViaViela B.V. Beide partijen moeten mondeling besproken zaken 
op schrift nog tot een getekend akkoord komen. ViaViela heeft bijvoorbeeld in toegezegd dat alle 
klanten van Pekénios, die voorheen konden inloggen via de klanten Portal van ViaViela, nog 
steeds bij ViaViela kunnen inloggen om hun administratieve en financiele gegevens in te zien van 
voorgaande jaren.  

4. 

 
Door de naamswijzigingen van het gastouderbureau en het feit dat het gastouderbureau geen 
deel meer uitmaakt van de franchise organisatie ViaViela B.V. is de mandatering aan de centrale 
oudercommissie overbodig geworden. Om die reden geeft de oudercommissie te kennen het 
mandaat in te trekken, zo ook verwijzigingen in het reglement naar ViaViela B.V. 
 

5. 
Het pedagogisch beleid is aangepast, verder verduidelijkt en beter toegespitst voor de dagelijkse 
handelingen en uitvoerbaarheid ervan. De oudercommissie geeft akkoord op het nieuwe 
pedagogisch beleid, na enige grammaticale aanpassingen.  

6. 
De klachtenprocedure is vernieuwd, doordat Pekénios geen deel meer uitmaakt van de franchise 
organisatie ViaViela B.V. De oudercommissie geeft akkoord op de nieuwe klachtenprocedure, na 
enige grammaticale aanpassingen.  

7. Intrekking van het mandaat aan de centrale oudercommissie van ViaViela B.V. wordt getekend. 

8. 
De volgende bijeenkomst wordt volgend jaar (2012) rond maart gehouden of eerder indien dit 
noodzakelijk blijkt.  

 
 
 

Actiepunten / Besluitenlijst  Verantwoordelijke  Einddatum 

Prikken van de exacte dag en tijdstip van de volgende vergadering in maart 
2012 

M.Pater 15 febr 2012 

 


