NOTULEN VERGADERING OUDERCOMMISSIE
Vergadering nummer
Datum vergadering
Datum notulen

14
3 juni 2021
15 juni 2021

E-mail adres

oudercommissie.dewere@gmail.com

Aanwezig
Voorzitter + Secretaris Oudercommisie
Penningmeester Oudercommissie
Lid Oudercommissie
Lid Oudercommissie
Lid Oudercommissie

Mark Westerlaken
Stephanie den Dulk
Miranda Verkerk
Meggie Yuen
Sabrina Zaalman

Afwezig (gepland)
Yes! Kinderopvang Locatiemanager De Were

Rebecca Ringeling

Afwezig (ongepland)
Lid Oudercommissie
Lid Oudercommissie

Annemiek Klaassen-Versluis
Cindy Meijer

#

Notulen van de vergadering

1

Sinds de vorige oproep hebben we in totaal 3 nieuwe leden mogen
verwelkomen:
- Annemiek Klaassen-Versluis (namens BSO)
- Cindy Meijer (namens kinderdagverblijf)
- Sabrina Zaalman (namens kinderdagverblijf en binnenkort ook BSO)

Actie
Datum

Het reglement oudercommsie en huishoudelijk reglement
oudercommissie zijn doorgestuurd en door de leden doorgenomen.
2

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

3

Geen inkomende e-mail ontvangen op het e-mail adres van de
oudercommissie, behalve de aanmeldingen.

4

De schoolfotograaf kon afgelopen jaar helaas echt niet doorgaan ivm
corona maatregelen. Er wordt absoluut over nagedacht voor dit jaar.
Het inzetten van Teams voor oudergesprekken wordt intern
besproken. 10 minuten gesprekken zouden zeker helpen om de
ontwikkeling van het kind te volgen.
Post-meeting note: Registraties gaan meegegeven worden. Teams
gaat niet gebruikt worden. Zie verder het doorlopende punt Kijk!
Registraties.

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.

Stephanie

Rebecca moet het publiceren.

Rebecca

#

Notulen van de vergadering

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.

Actie
Datum

Yes! gaat dit intern bespreken.
7

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

Rebecca
10-Sep-2021

Er hoeft geen verdere vraag te komen voor nieuwe leden. Met de
huidge 7 leden is de oudercommissie goed bezet en ook goed
verdeeld over kinderdagopvang, peuterspeelgroep en BSO.
8

De code van de deur wordt 2 keer per jaar aangepast, in april en
oktober. Deze moet in oktober 2021 weer vervangen worden.
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.
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.
Bij de kinderdagopvang gaat het nog steeds leuk de laatste tijd wat
betreft foto’s. Laatste tijd wordt het nauwelijks gebruikt op de
peuterspeelgroep. Dit zou toch echt wat meer kunnen. Al is het maar
de dagplanning en wat voor structuur er in de activiteiten zit of wat de
thema’s zijn.
Post-meeting note: Yes! gaat ermee aan de slag.

Rebecca
1-Okt-2021

#

Notulen van de vergadering

Actie
Datum

10 Het zou fijn zijn als de vrije dagen duidelijk zijn aangegeven in de app
en kindplanner. Meer meedenken vanuit de ouder. Vrije dagen staan
er niet in en voor ouders zonder schoolgaande kinderen zijn de
planningen soms lastig te volgen, zeker afgelopen weken met dagen
als goede vrijdag en de vrijdag na Hemelvaart. Is dit mogelijk?
Post-meeting note: dit staat ook op de website.
11 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.
Post-meeting note. Van de leden van de oudercommissie heeft
niemand ook maar iets ontvangen qua Kijk! registraties. Alleen bij het
verlaten van Yes! bij 4 jaar, maar niets tussendoor of bij vaste tijden.
Verzoek aan Rebecca om dit voor de volgende vergadering duidelijk te
hebben wat er nu wanneer gedeeld gaat worden.

Rebecca
10-Sep-2021

#

Notulen van de doorlopende actiepunten

2

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.
Verdere maatregelen zijn momenteel niet noodzakelijk.
De oudercommissie vraagt zich wel af wanneer kinderen weer op een
andere groep toegelaten mogen worden na toestemming van de
ouders. Heeft Yes! hier enig zicht wanneer dit weer zou kunnen?
Post-meeting note: Het protocol kinderopvang heeft helaas nog geen
versoepelingen afgegeven. Dat staat natuurlijk in contrast met alle
andere versoepelingen in het land, maar dit zelfde kabinet geeft geen
versoepelingen voor de kinderopvang. We moeten nog even geduld
hebben.

3

Overdrachten
De oudercommissie benadrukt dat overdrachten super belangrijk
blijven. Vooral bij baby’s aangezien de overdrachten de laatste tijd
minder zijn.
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.
Post-meeting note. Dit moet benadrukt blijven worden.

Actie
Datum

#

Notulen van de doorlopende actiepunten

4

Personalia
Rafaella gaat meer werken op de Beebies omdat Ilona minder uren
gaat maken.
Op de Hoendersekade gaat Natascha de BSO en Peuterspeelgroep
verlaten en terug de inval in. De vacature voor haar staat uit en met
ingang van het nieuwe schooljaar, dus na de zomervakantie zal dit
plekje door iemand anders opgevuld gaan worden.
De oudercommissie vindt het heel jammer dat Natascha weggaat.
Ditte gaat met vervroegd pensioen en maakt tot aan de zomervakantie
de peuterspeelgroep af. Haar plekje zal overgenomen worden door
Lisanne, al bekend op de BSO Hoendersekade.

5

Verbouwing locatie De Were
Er bestaat momenteel geen intentie om bovenste verdieping nog te
gaan gebruiken in de nabije toekomst.
Het plein / de tuin worden dit jaar aangepakt. Het is de planning om
september/oktober te starten. Een voorlopig plan is ontvangen door de
oudercommissie en de oudercommissie is erg positief. Het ziet er leuk
uit en succes met de verdere uitwerking. Ons advies is om de ouders
op de hoogte te houden zodat men weet wat er speelt op de
achtergrond. En ook natuurlijk een goed plan te maken voor het
buitenspelen als het plein niet gebruikt kan worden.
Het hekwerk zal ook rondom vervangen en verhoogd worden en gelijk
worden getrokken met de school.
Post meeting note. Vandaag (15 juni) gepubliceerd op Facebook.

Actie
Datum

