
 

NOTULEN  VERGADERING  OUDERCOMMISSIE 
 
 
 
Vergadering nummer     17 
Datum vergadering     23 juni 2022 
Datum notulen     6 juli 2022 
 
E-mail adres      oudercommissie.dewere@gmail.com 
 
 
 
Aanwezig 
Voorzitter + Secretaris Oudercommisie  Mark Westerlaken 
Penningmeester Oudercommissie   Stephanie den Dulk 
Lid Oudercommissie      Annemiek Klaassen-Versluis 
 
 
 
Afwezig (gepland) 
Yes! Kinderopvang Locatiemanager De Were Nancy Dokman 
Lid Oudercommissie     Miranda Verkerk 
Lid Oudercommissie      Cindy Meijer 
Lid Oudercommissie     Sabrina Zaalman 
 
 
 
Afwezig (ongepland) 
  

mailto:oudercommissie.dewere@gmail.com


 

1 Uitval door corona: 
Helaas was er de afgelopen periode toch de noodzaak om enkele 
klassen te sluiten (o.a. Teddies). Dit kwam vanwege hoog 
ziekteverzuim en het feit dat alle invallers al ingezet zijn op andere 
groepen of locaties.  
 
Het ziekteverzuim bij het kindcentrum is momenteel hoog 12,5%. 
Gelukkig start er maandag 11 april een vervanger op de Teddies. 
Tevens is er veel animo voor de zijinstroom (BBL). Wanneer deze 
ook allemaal het programma goed volgen zouden zij januari/ februari 
2023 aan de slag kunnen binnen het kindcentrum.  
 
De oudercommissie merkt op dat het fijn is dat de ruildagen weer 
mogen worden ingezet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Communicatie nieuwe locatiemanager: 
Voor zover de oudercommissie kan beoordelen is er nog geen 
communicatie geweest dat Nancy officieel de nieuwe 
locatiemanager is. Graag uitzoeken en indien nodig dit bericht naar 
alle ouders sturen. 
 

 
Nancy 
01-09-2022 
 

3 Komende vergaderdata: 
15 september 2022, locatie De Were (met Nancy) 
8 december 2022, locatie volgt (in principe zonder Nancy) 
 
Vergaderingen zijn op donderdag om 20:00. 
 
Het advies is om voor de volgende vergadering weer een 
aankondiging (facebook / e-mail) te sturen zodat ouders weten dat 
de oudercommissie weer vergaderd.  
 

 
 
 
 
 
 
Nancy 
01-09-2022 
 



 

4 Personalia Oudercommissie:  
Meggie is als lid tijdelijk gestopt bij de oudercommissie en zal na de 
zomervakantie van 2022 weer terugkeren. Momenteel heeft zij geen 
kind meer op de peuterspeelgroep. 
 
Hoewel de oudercommissie nu goed bezet is, gaan er in korte tijd 
veel mensen de commissie verlaten de komende periode. (zomer 
2022, voorjaar 2023). Voor de volgende vergadering (15 september) 
focus moet er echt een oproep uit voor nieuwe leden. Verzoek aan 
Nancy om aankondiging van de vergaderingen en oproep voor 
nieuwe leden te versturen via kindplanner/ouderportaal. Dit geldt 
voor kinderopvang, BSO en PSZ. 
 

 
 
 
 
 
Nancy 
01-09-2022 
 

5 Code deur: 
De code van de deur wordt 2 keer per jaar aangepast, in april en 
oktober. Deze moet in april 2022 weer vervangen worden. 
 

Nancy 
01-09-2022 

6 Buiten spelen: 
De oudercommissie vindt dat er ook in de wintermaanden meer mag  
worden buitengespeeld zolang het droog is. We hebben de indruk 
dat er momenteel weinig buiten wordt gespeeld. Zeker 2-4 jarigen 
kunnen prima een half uur of uur buiten spelen per dag. 
 
De kinderen die verblijven op de BSO gaan standaard 2x naar 
buiten, bij weer of geen weer. Deze groep heeft het vaak na een 
schooldag ook nodig om buiten te spelen.   
 
Voor de kinderen op de kindervang de Were worden nu kaplaarsjes 
aangeschaft voor iedereen. Op deze manier kan iedereen ook bij nat 
weer gewoon buitenspelen in de modder en viezigheid. Gaat dit nog 
gebeuren voor de herfst? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nancy 
01-09-2022 



 

7 Brengen/halen kinderen bij PSZ en BSO: 
Het brengen op halen van kinderen voor de PSZ of BSO vindt plaats 
aan de zijkant van het gebouw op een heel klein stukje stoep. Kan 
dit niet anders worden georganiseerd aangezien dit tot gevaarlijke 
situaties kan leiden. De weg loopt vlak langs dit stukje. Dit is vooral 
met brengen een issue. De stoep wordt in beslag genomen door 
ouders met kinderwagens, fietsen en autostoeltjes en hebben hierbij 
geen oog voor andere kinderen.  
 
Er zal (opnieuw) gesproken worden met Leon. Wellicht wordt er 
gekeken naar het tekenen van een wachtstreep, inzet van wijkagent 
of 10 min. later beginnen. Wat is de huidige stand van zaken? Klaar 
over inzetten? 
 
Na vakantie gaan de peuters gewoon weer via hoofdingang naar 
binnen. Ophalen blijft wel aan de zijkant, maar dat is gespreid. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nancy 
01-09-2022 

8 KIJK!: 
Er worden nu daadwerkelijk registraties gedeeld. Dit moet op vaste 
tijdstippen gebeuren en er is ook wat ontvangen door de leden. Als 
je wil kun je een gesprek plannen. Het zou fijn zijn als observaties 
iets uitgebreider worden omschreven in de commentaren. Extra 
tekst en uitleg zouden voor veel ouders helpen om de observaties 
beter te begrijpen. 
 
Wettelijk gezien is het niet noodzakelijk om deze mee te geven aan 
de ouders. Enkel bij 4 jaar verplicht om deze door te geven aan de 
basisschool. Maar je mag er om vragen als ouder, bij 1, 2 en 3 jaar. 
Oudercommissie geeft aan dat dit niet zo is gecommuniceerd vanuit 
de Yes. En dat zij juist proactief deze registratie zouden moeten 
delen volgens communicatie naar ouders toe met een uitnodiging 
voor gesprek.  
 

 



 

9 Kindplanner: 
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.  
 
Foto’s en andere zaken via kindplanner blijven bij de kinderopvang 
achter. Er is zo ontzettend veel informatie over de opvang te delen, 
dan wel over het kind qua activiteiten. Het is jammer dat hier geen 
gebruik van wordt gemaakt.  
 

 

10 Overdrachten: 
De oudercommissie benadrukt dat overdrachten super belangrijk 
blijven. Vooral bij de baby’s, hier mag echt meer aandacht naar uit. 
Ook bij de BSO zouden de overdrachten iets uitgebreider mogen. 
 
Door de wisselingen op de groep en de overnames op de dag wordt 
er soms informatie gemist of niet gedeeld. Soms slapen er kinderen 
die niet meer zouden moeten slapen (wens/ opdracht ouders). Kan 
dit worden verbeterd? 
 

 
 

11 Binding medewerkers: 
Wat doet Yes! om de medewerkers to blijven motiveren en aan zich 
te blijven binden? Bloemetje voor het harde werken? Flexibiliteit 
bieden? Wordt er iets georganiseerd voor de Dag van de PM-er op 
15 september? Zou daar budget voor zijn om iets vanuit de 
oudercommissie te organiseren? Om hoeveel medewerkers gaat 
het? 
 
Teamgevoel is een beetje afwezig inderdaad. Enquete is geweest 
onder medewerkers en opbouwende kritieken zijn ontvangen. Ook 
investeert Yes! in trainingen en cursussen. Om te blijven motiveren 
en praten. Soms mist informatie vanaf hoofdkantoor, bijvoorbeeld 
waarom een groep dicht moet. Medewerkers willen zelf blijven 
meedenken. 
 

 
Nancy 
01-09-2022 



 

12  Verbouwing locatie De Were: 
Er volgt nog een speciale datum voor een officiële opening. 
 
Gebeurt hier nog iets mee? En kan dit via Kindplanner worden 
verstuurd? 
 
Laat weten als er een datum is geprikt. 
 

 
Nancy 
01-09-2022 
 

13 Standje: 
Bij de oudercommissie leeft nog steeds het idee om tijdens een 
speciale gelegenheid, te staan met een standje ter presentatie van 
de oudercommissie. Bijvoorbeeld van 16.00 tot 18.30 uur.  
 
Wellicht dat de officiele opening van het speelplein een goede 
gelegenheid is of tijdens het zomerfeest? 
 
Mag de oudercommissie op Kindplanner om berichten te plaatsen 
naar alle ouders? Nee 
 
Is het goed als de oudercommissie een bericht stuurt naar Nancy als 
iets moet worden geplaatst op Kindplanner? Ja 
 

 

14 Personalia: 
 

 



 

15 Communicatie: 
De oudercommissie geeft aan dat Yes! meer zichtbaar mag zijn. Als 
bijvoorbeeld de tasjes worden meegegeven past daar een 
enthousiaste facebook post bij. Daar moet meer passie in zodat 
ouders meer betrokken zijn bij de organisatie. Deze communicatie 
mag echt beter. 
 
De lay-out en content van de website zijn zeer verouderd en hier 
kunnen echt verbeterstappen gemaakt worden. Neem dit op met het 
hoofdkantoor.  
 
Ook is het erg lastig om de juiste informatie te vinden. Kijk maar 
eens hier: 
https://www.yeskinderopvang.nl/sitemap.html 

 
 
De oudercommissie stelt voor om dit bij een (jonge) stagiair neer te 
leggen om dit project los op te pakken.  
 
Dit is aangegeven maar vooralsnog geen vooruitzicht dat dit gaat 
veranderen. 
 

 

16 Nieuwsbrief: 
Er is al enkele maanden geen nieuwsbrief ontvangen door de 
ouders van kinderopvang de Were. Klopt dit?  
 
Nee, men was niet op de hoogte dat de nieuwsbrief ook naar de 
ouders van de opvang werd verstuurd. Tevens was ook niet duidelijk 
dat de kinderopvang de were hier input voor aan leverde. Nu dit wel 
duidelijk is zal bij de eerst volgende nieuwsbrief de ouders van de 
Were worden meegenomen in de mailing. Staat op laag pitje, maar 
moet weer worden opgepakt. 
 

 
 
 
 
Nancy 
01-09-2022 

https://www.yeskinderopvang.nl/sitemap.html


 

17  Vacatures: 
Gerelateerd aan de communicatie zijn de vacatures. De vacature die 
recent op Facebook is geplaatst zag er zeer verouderd uit en mag 
echt een moderne opmaak krijgen. 
 
Vacatures kunnen ook veel beter gepresenteerd worden. 
Bijvoorbeeld met filmpjes of interviews. Denk breder dan alleen 
Facebook, zet vacature oproep op bijvoorbeeld bedrijfswagens of 
zoiets. 
 
De vooruitgang op het gebied van communicatie omtrent vacatures 
wordt door meerdere opgemerkt. Positief! Inmiddels ook zeven 
sollicitanten mogen spreken voor diverse functies binnen Yes! 
Kinderopvang.  
 
Oudercommissie blijft aanhalen dat de website optimaliseren hier 
ook echt bij gaat helpen.  
 
Wat is de huidige status van de werving? Staan er nog vacatures 
nog open? 
 

 



 

18  W.V.T.T.K.: 
De vraag wordt gesteld of paarse thema-tasjes nog terug komen. Dit 
is wel de bedoeling om hier binnenkort weer een nieuw thema aan te 
koppelen.  
 
Wat is het verhaal/ idee achter het logopedie invulformulier? 
 
In gemeente Zwijndrecht blijkt dat een groot gedeelte van de 
kinderen moeilijkheden ervaren met het spreken van de 
Nederlandse taal. Om hier verbetering in te brengen biedt de 
gemeente de mogelijkheid om gesubsidieerd logopedie te volgen 
voor kinderen die hier baat bij hebben. Op een aantal momenten per 
jaar zal een logopedist aanwezig zijn op de groepen en meeluisteren 
met de kinderen die op dat moment aanwezig zijn. Hier dient 
toestemming voor gegeven te worden door de ouders, daarvoor is 
het meegegeven formulier.(i.v.m. AVG wetgeving). Als je als ouder 
toestemming geeft en de logopedist heeft op- of aanmerkingen dan 
zal deze informatie worden gedeeld en kan men via gemeente 
subsisdie aanvragen voor het volgen van logopedie. Geef je als 
ouder geen toestemming, zal de logopedist niet specifiek uw kind 
observeren. 
 
Het advies vanuit de oudercommissie is om hier voortaan een 
duidelijke begeleidende brief mee aan de ouders. Geef een 
duidelijke uitleg en vermeld dat dit slechts een 
toestemmingsformulier is. Er had gewoon een bericht gestuurd 
kunnen worden via Kindplanner. 
 

 
Nancy 
01-09-2022 

 


