
 

NOTULEN  VERGADERING  OUDERCOMMISSIE 
 
 
 
Vergadering nummer     9 
Datum vergadering     21 november 2019 
Datum notulen     29 november 2019 
 
E-mail adres      oudercommissie.dewere@gmail.com 
 
 
 
Aanwezig 
Voorzitter Oudercommissie     Hans Swagemakers 
Secretaris Oudercommissie    Mark Westerlaken 
Penningmeester Oudercommissie   Stephanie den Dulk 
Lid Oudercommissie     Ingrid Janssen 
Lid Oudercommissie     Rachel Newson 
Lid Oudercommissie     Miranda Verkerk 
 
 
 
Afwezig (gepland) 
Yes! Kinderopvang Locatiemanager De Were Rebecca Ringeling 
 
 
 
Afwezig (ongepland) 
 
  

mailto:oudercommissie.dewere@gmail.com


 

# Notulen van de vergadering 
 

Actie 
Datum 
 

1 Omdat Hans verwacht dat zijn kind niet zo lang meer op de BSO zal 
zitten, worden er nog steeds nieuwe leden gezocht, zeker ouders van 
de BSO. Verzoek is aan Rebecca om dit kenbaar te maken aan de 
ouders. Ook Ingrid verwacht dat haar kinderen niet lang meer gebruik 
blijven maken van de BSO. Zij heeft aangegeven aan het einde van 
het schooljaar te stoppen. 
 
Ook moet er wellicht een afscheidsfeestje georganiseerd worden. 
 

Rebecca 
28-Feb-2020 

2 Er zijn weer een aantal nieuwsbrieven verstuurd. Kwaliteit is duidelijk 
verbeterd en de oudercommissie is blij met de voortgang. 
 
Suggestie van de oudercommissie is nog dat Yes! het pedagogische 
voordeel van de kinderdagopvang meer mag uitdragen. Het 
spelenderwijs leren met andere kinderen is heel goed voor de eigen 
ontwikkeling van het kind. 
 

 

3 Er zijn geen inkomende berichten op het e-mail adres van de 
oudercommissie binnengekomen. Het advies is om voor de volgende 
vergadering weer een aankondiging (facebook / e-mail) te sturen zodat 
ouders weten dat de oudercommissie weer vergaderd. 
 
De suggestie is om via de nieuwsbrief of Facebook te laten weten dat 
er weer vergaderd wordt/is. 
 

Rebecca 
28-Feb-2020 

4 Komende vergaderdata: 
12 maart 2020, locatie De Were (met Rebecca) 
4 juni 2020, locatie volgt (in principe zonder Rebecca) 
24 september 2020, locatie De Were (met Rebecca) 
3 december 2020, locatie volgt (in principe zonder Rebecca) 
 
Vergaderingen zijn op donderdag 20:00 in een oneven week. 
 

 

5 De code van de deur wordt 2 keer per jaar aangepast, in april en 
oktober. Deze moet in april 2020 weer vervangen worden. 
 

Rebecca 
28-Feb-2020 



 

# Notulen van de vergadering 
 

Actie 
Datum 
 

6 De vorige keer is het voorstel tarieven en pakketten 2020 besproken. 
Het voorstel tarieven en pakketten is inmiddels naar alle ouders 
verstuurd. De oudercommissie vraagt zich af wat de resultaten waren 
en of deze geevalueerd zijn? Besluiten veel mensen over te stappen 
op andere pakketten? 
 

 

7 De oudercommissie vraagt zich af of er nog een keer een ouderavond 
georganiseerd gaat worden. Hans legt uit dat dit vroeger wel gedaan 
is. De oudercommissie zou hier ook een bijdrage aan kunnen leveren. 
Voor de volgende keer met Rebecca te bespreken. 
 

 

8 Het valt de oudercommissie de laatste tijd op dat de Kindplanner 
nauwelijks nog wordt gebruikt voor foto’s, terwijl dit toch erg 
gewaardeerd wordt door ouders, zeker bij speciale momenten. Er 
hoeven echt niet elke dag 10 foto’s te worden gemaakt, maar zo af en 
toe een fotootje ontvangen van je kind op de groep zou toch leuk zijn. 
 

 

 
 
 
# Notulen van de doorlopende actiepunten 

 
Actie 
Datum 
 

1 Kijk! 
De registratie vanuit Kijk! Gaat gedeeld worden, de vraag is nog hoe 
dat exact gaat gebeuren. De oudercommissie wenst op de hoogte te 
worden gehouden van de ontwikkelingen. 
 
Per 1 januari gaan daadwerkelijk registraties gedeeld worden. 10 
minuten gesprekjes gaan gepland worden op bepaalde vaste tijden (0-
4 jaar). 
 

 



 

# Notulen van de doorlopende actiepunten 
 

Actie 
Datum 
 

2 Gezonde voeding 
Yes! heeft een gezonde voeding beleid, maar zou dit wat meer uit 
kunnen dragen. Graag zo doorgaan. 
 
Wat is het protocol met betrekking tot allergien en hoe worden 
(nieuwe/tijdelijke) medewerkers hierop geinstrueerd? 
 
Suggestie is op het allergiebord een datum te zetten met de laatste 
update/controle. Zo is het duidelijk wanneer er weer gecontroleerd 
moet worden. 
 
Ook valt het op dat er op de groep nog redelijk veel sap en suikerrijke 
producten (bijvoorbeeld krentenbollen) worden aangeboden. Dit zou 
iets minder mogen. 
 

 
 
 
 
 

3 Personalia 
Inmiddels bestaat er een wachtlijst op de BSO en het kinderdagverblijf 
op bepaalde dagen. Het is de planning dat het lokaal boven weer in 
gebruik genomen worden voor een 3+ groep. Lokaal is nog niet af en 
moet nog worden goedgekeurd. 
 
Er zijn kleine wijzigingen in personalia, maar het meeste wordt 
opgevangen met huidige medewerkers. 
 

 

4 Kindplanner 
Er is een lijst van verbeterpunten opgesteld waaraan gewerkt wordt. 
De oudercommissie vraagt zich af wat de status is van in te voeren 
wijzigingen en op welke termijn we wat mogen verwachten. 
 

 
 



 

# Notulen van de doorlopende actiepunten 
 

Actie 
Datum 
 

5 Verbouwing locatie De Were 
De verbouwing met betrekking tot alle kozijnen is zo goed als 
afgerond. Alleen het lokaal boven is nog niet helemaal af. Alles is zeer 
goed verlopen en het resultaat is keurig. Dit vindt Yes! en ook de 
reacties van ouders zijn louter positief. Er zijn tijdens de verbouwing 
ook geen klachten gekomen van ouders. 
 
Een meerjarenplan gaat opgesteld worden per locatie, ook op De 
Were.  
 
Het belangrijkste punt van kritiek is dat de nieuwe voordeur niet uit 
zichzelf dicht valt, wat tot gevaarlijke situaties zou kunnen leiden. Het 
advies is om dit te repareren zodat de deur altijd dicht valt. 
 
Ook kunnen op 1 groep de bovenraampjes niet meer open in verband 
met de verlaging van het plafond. Dit zou ook nog beter moeten 
worden afgewerkt. 
 

 

 


