NOTULEN VERGADERING OUDERCOMMISSIE
Vergadering nummer
Datum vergadering
Datum notulen

13
4 maart 2021
13 maart 2021

E-mail adres

oudercommissie.dewere@gmail.com

Aanwezig
Yes! Kinderopvang Locatiemanager De Were
Secretaris Oudercommissie
Penningmeester Oudercommissie
Lid Oudercommissie
Lid Oudercommissie

Rebecca Ringeling
Mark Westerlaken
Stephanie den Dulk
Miranda Verkerk
Meggie Yuen

Afwezig (gepland)

Afwezig (ongepland)

#

Notulen van de vergadering

1

Deze vergadering is de eerste vergadering van de Oudercommissie
via Teams. Hoewel bij elkaar zijn soms toch handiger is, verliep de
vergadering uitermate soepel en de techniek liet ons niet in de steek.
Indien het door de corona maatregelen niet anders kan, is deze manier
van vergaderen zeker voor herhaling vatbaar.

2

Komende vergaderdata:
3 juni 2021, locatie volgt (in principe zonder Rebecca)
23 september 2021, locatie De Were (met Rebecca)
9 december 2021, locatie volgt (in principe zonder Rebecca)
Vergaderingen zijn op donderdag 20:00.

3

Corona
De huidige coronamaatregelen volstaan. Er mogen 4 ouders tegelijk
naar binnen bij het kinderdagverblijf en dit wordt over het algemeen
goed nageleefd. Mocht dit niet zo zijn dan voelen medewerkers zich
soms bezwaard om ouders aan te spreken. Bijvoorbeeld als een kind
milde klachten heeft. Hier is wel sturing op binnen Yes!
Ouders op de BSO komen helemaal niet binnen en dit verloopt erg
goed.
Ook de uitval van medewerkers valt reuze mee momenteel. Sneltesten
zijn beschikbaar voor medewerkers indien nodig.
Verdere maatregelen zijn momenteel niet noodzakelijk.
De oudercommissie geeft aan dat de mail met opdrachten voor tijdens
de lockdown rijkelijk laat was. Yes! had dit ook geconstateerd en
probeert hier lering uit te trekken.

Actie
Datum

#

Notulen van de vergadering

4

Er is 1 e-mail binnengekomen op het e-mailadres van de
oudercommissie. Hieronder een korte samenvatting.
Kind is in mei naar de opvang gegaan en heeft dus enkel opvang in
Coronatijd meegemaakt. Nu kind op dit moment weer naar de opvang
kan, merken de ouders dat ze veel missen van wat kind doet.
Aangezien ik niet op de groep mag komen, er geen oudergesprekken
zijn en er weinig foto's worden gedeeld heb ik eigenlijk geen idee hoe
mijn kind de dagen vult of wat de activiteiten zijn. Uiteraard volg ik
trouw de Facebook groep, maar ik merk wel dat ik minder mee krijg
dan moeders bij andere opvanginstanties.
Hoe kijkt de oudercommissie hier tegenaan? Is er een mogelijkheid om
ouders, ook in Corona tijd, meer te laten weten over de activiteiten op
de groep? Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de leidsters de hele
dag met hun telefoon bezig zijn om foto's te maken, maar een balans
hierin zou denk ik bij veel ouders welkom zijn. Denk hierbij aan
bijvoorbeeld een vaste afspraak van 1 foto per kind per dag? En
wellicht Teams-oudergesprekken? Of wellicht, met toestemming, een
groeps Teams moment met alle ouders op de groep?
De oudercommissie snapt de bovenstaande punten volledig, staat hier
ook achter en legt deze voor aan Yes!
Yes! geeft aan bovenstaande punten ook heel erg te begrijpen maar
plaatst tegelijkertijd ook kanttekeningen. Zo wil men zich niet
committeren aan een structurele oplossing (bijvoorbeeld 1 foto per
dag) aangezien dit te veel tijdsdruk met zich meebrengt voor de
Pedagogisch Medewerkers die dan niet met de kinderen bezig kunnen
zijn. Ook vreest men voor negatieve feedback van ouders mocht dit
een keer niet lukken. En door de AVG mogen ook alleen foto’s worden
geplaatst van het kind zelf, zonder andere kinderen daarbij. In de
praktijk is dat lastig en tijdrovend.
Medewerkers moeten ook voorzichtig zijn met wat op Facebook wordt
gezet ivm AVG, maar er wordt wel meer gedeeld de laatste tijd. Dit
vinden we een positieve ontwikkeling.
Yes! is het er wel mee eens dat meer gedeeld mag worden met
ouders.
De oudercommissie oppert om een korte overdracht te schrijven in een
schriftje of met een kort briefje. Aangezien ouders helemaal niet op de
groep komen, is het misschien een idee om het planbord in de hal te
hangen.

Actie
Datum

#

Notulen van de vergadering

4

De schoolfotograaf kon dit jaar helaas echt niet doorgaan ivm corona
maatregelen. Er wordt absoluut over nagedacht voor dit jaar.

Actie
Datum

Het inzetten van Teams voor oudergesprekken wordt intern
besproken.
Yes! gaat hiermee aan de slag. De oudercommissie verzoekt om een
schriftelijke / e-mail reactie van Yes! op bovenstaande.
5

Het verzoek is om allemaal weer een voorstelstukje voor de
oudercommissie te schrijven of te updaten. Graag met een foto erbij
naar Stephanie mailen.
Stephanie gaat het samenstellen.

6

Er wordt geopperd om werkjes niet alleen aan het einde van het
contract mee te geven, maar wel 2x per jaar bijvoorbeeld op vaste
data. Map kan heen en weer. Zo kan je als ouder veel beter de
ontwikkeling van je kind volgen.
Yes! gaat dit intern bespreken.

7

Rebecca
26-Maa-2021

Het advies is om voor de volgende vergadering weer een
aankondiging (facebook / e-mail) te sturen zodat ouders weten dat de
oudercommissie weer vergaderd.

Stephanie
26-Maa-2021

Rebecca
26-Maa-2021
Rebecca
21-Mei-2021

Na iedere vergadering hangen de notulen weer in de hal, wellicht met
een aankondiging op Facebook erbij.
8

De code van de deur wordt 2 keer per jaar aangepast, in april en
oktober. Deze moet in oktober 2021 weer vervangen worden.

Rebecca
1-Okt-2021

#

Notulen van de vergadering

9

In lijn met de ontvangen e-mail bij punt 4. Het blijft de oudercommissie
opvallen 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.

Actie
Datum

Op de peuterspeelgroep wordt het wel wat meer gebruikt, leuk om te
zien.
10 Idee voor na corona: oudercommissie presentatie. Standje
bijvoorbeeld van 4 tot half 7.

#

Notulen van de doorlopende actiepunten

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.

Actie
Datum

Per 1 januari zouden daadwerkelijk registraties gedeeld gaan worden.
10 minuten gesprekjes gaan gepland worden op bepaalde vaste tijden
(0-4 jaar). Dit is uiteindelijk niet gebeurd omdat door de coronacrisis
vele andere zaken prioriteit kregen. Maar het is nog steeds de intentie
Het is inderdaad nog steeds de bedoeling dat dit gedeeld gaat worden
op vaste tijdstippen (kind 1 jaar, 1,5 jaar, 2 jaar, etc), maar niemand
heeft tot nu toe ook maar iets ontvangen. Behalve bij einde contract.
Actie Rebecca om te kijken hoe het hiermee staat.

Rebecca
26-Maa-2021

#

Notulen van de doorlopende actiepunten

2

Gezonde voeding
Suggestie is op het allergiebord een datum te zetten met de laatste
update/controle. Zo is het duidelijk wanneer er weer gecontroleerd
moet worden.
Bijzonderheden staan op het bord. In kindplanner staat dit ook
geregistreerd. Medewerkers zien een icoontje in kindplanner bij het
aanmelden van het kind.

3

Personalia
Mandy is vervanging van Deborah op de Teddies sinds begin dit jaar.
Personele bezetting gaat goed de laatste tijd, geen opmerkingen.
Recent is 1 persoon aangenomen.

4

Verbouwing locatie De Were
Er bestaat momenteel geen intentie om bovenste verdieping nog te
gaan gebruiken in de nabije toekomst.
Het plein wordt dit jaar aangepakt. De oudercommissie is hier blij mee
en adviseert om dit uiterlijk kort voor of in de zomervakantie te doen
zodat de kinderen er dit jaar nog gebruik van maken voordat er weer
minder kan worden buitengespeeld.

Actie
Datum

