
 

Notulen vergadering oudercommissie Yes! Kinderopvang 

 

Datum: 28 juni 2021 

Aanwezig: Annemiek, Esther, Yvette, Mariëlle, Marjolein 

Afwezig: Irene 

 

1. Luchtonderzoek gebouw: De kwaliteit van de lucht is als voldoende beoordeeld 

middels de metingen; 

2. Buitenspeelgoed BSO: Annemiek gaat met het team kijken welke behoefte er aan 

buitenspeelgoed is, de inbreng van de kinderen wordt hier ook in meegenomen. Er is 

budget; 

3. Fotograaf: Deze komt in de herfst; 

4. Coronabeleid: Er hoeft niet meer in groepjes gespeeld te worden buiten, de 

mondkapjes hoeven niet meer op. De ouderzone is er nog wel en de anderhalve 

meter afstand tussen volwassenen blijft ook gehandhaafd; 

5. Na Corona: Het halen en brengen buiten de groep is zowel door een groep ouders 

als begeleidsters als prettig ervaren. Het wordt Yes-breed overlegd of er behoefte is 

aan een andere structuur. Inbreng/voorstel van de OR is dat in de ochtend brengen 

zoals het nu gaat een optie is, en dat er bij het ophalen wel contact in de groep mag 

zijn, zodat er ruimte is voor persoonlijk contact, overdracht en het zien van de 

werkjes in de groep; 

6. Oudercommissie geeft aan dat er weinig contact/kennismaking is met de BSO-

begeleidsters. Ook is er weinig zicht op de groepsstructuur en de geboden 

activiteiten. Dit is een gevolg van de Coronamaatregelen, geen verwijt, maar wordt 

wel als jammer ervaren. Annemiek kijkt welke verbeteringen zijn toe te passen hierin, 

zoals het digitaal verspreiden van een voorstelblad; 

7. De deurbellen reinigen en andere hygiëne in- en rondom het pand worden nog 

steeds volgens protocol toegepast; 

8. Oudercommissie geeft aan dat het niet klantvriendelijk is dat er in de 13e 

vakantieweek van de KJS geen opvang afgenomen kan worden door ouders die 

geen vakantieopvang afnemen in hun pakket. Voorstel zou kunnen zijn dat er alleen 

voor die 13e week incidentele opvang afgenomen kan worden, waarvoor er een 

uiterste inschrijfdatum gehanteerd wordt door de Yes!, zodat er goed op 

georganiseerd kan worden. Annemiek neemt dit punt mee naar de betreffende 

afdeling; 

9. Er zal dit jaar geen zomerfeest plaatsvinden; 

10. Stakingsdagen: Mensen mogen staken, maar er lijkt (nog) geen animo voor. 

Annemiek benadert de PR-afdeling of er een bericht hierover naar ouders gaat; 

11. De volgende vergadering vindt weer ‘live op locatie’ plaats. 


