Notulen Oudercommissie
Datum:
Locatie:

dinsdag 23 juni 2020
via Zoom

Aanwezig: Janneke van Dongen, Marcel Krijt, Gwenda Kamstra, Marian Krijgsman, Marcel
Eekman (voorz), Wilma Hettinga (not), Jeanette Willemsen
Afwezig:
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Omschrijving
Opening
Opening door Marcel Eekman.
De vergadering van 22 april is vervallen, vanwege de corona-maatregelen.
Verwelkomen Marian als nieuw lid. Karin heeft zich helaas afgemeld voor zitting in
de OC.
Vorige notulen
Notulen zijn akkoord.
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Mededelingen / ingekomen stukken
De protocollen met corona-maatregelen van de Company.
Deze protocollen zijn door ons accoord bevonden.
Mail van Jeanette ter voorbereiding op de vergadering.
Dit is de laatste vergadering van Wilma en Gwenda.
De overige leden gaan in een apart overleg de nieuwe taakverdeling vorm geven.
De agenda wordt iets omgegooid, omdat Jeanette rond 20.30 zal inloggen.
Locaties
Algemeen > de Corona-maatregelen lijken goed doorgevoerd te zijn. De afstand van
> 1,5 m tot kinderen > 4 jaar daar doet men erg zn best voor, maar is niet altijd te
waarborgen.
Doornenburg > de nieuwe groepsindeling is doorgevoerd. Dit lijkt goed te gaan. Bij
de OC zijn geen klachten of vragen van ouders hierover binnen gekomen.
Zwaluwenburg > Gaat samen met de Eekhoorn, deze zomervakantie is er een grote
verbouwing. De Company krijgt eigen ruimtes. Vanuit school wordt er uitgebreid
geïnformeerd.
Kolmenscate > geen bijzonderheden
De Wizard > Er komt een verbouwing aan.
Eekhoorn > Gaat samen met de Zwaluwenburg.
Pedagogisch beleid
Ter voorbereiding op de vergadering is het pedagogisch beleid opgevraagd bij de
Company. Hier zijn verschillende stukken voor ontvangen:
- Pedagogisch beleidsplan 2020 voor iedere locatie

Actie

- Pedagogisch werkplan 2020 voor iedere locatie
Ieder lid heeft het pedagogisch beleidsplan en -werkplan van zijn locatie bekeken.
De informatie wordt door ons herkend, we komen nu geen zaken tegen die verdere
aandacht vanuit de OC behoeven.
* Inloggen Jeanette, vanaf hier neemt ze deel aan de vergadering.
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Corona-maatregelen, stand van zaken en evaluatie
Tijdens de sluiting/openstelling noodopvang is men op kantoor heel druk geweest.
Er zijn protocollen gemaakt die aansluiten op de maatregelen vanuit het RIVM en
de overheid. Deze protocollen worden goed nageleefd, is ook de indruk van de OC.
De medewerkers voelen zich hierdoor veilig, dit is heel belangrijk. Er wordt
veelvuldig handen gewassen door medewerkers en kinderen, en er wordt veel
schoon gemaakt.
Er is nog steeds veelvuldig overleg met de GGD. Recent is duidelijk geworden dat
tussen 0 en 6 jaar geen 1,5 m afstand gehouden hoeft (kan) worden tussen kind en
medewerker.
Snotneuzen is een hot item. Dit gaat via de richtlijn, maar moet toch vaak per geval
nader bekeken worden. Het valt al snel buiten de richtlijn (bijv, voor een baby kan
een snotneus nog niet 'gebruikelijk' zijn).
Vorige week is ad hoc 1 dag van bso-locatie gewisseld, ivm ontbrekende
testuitslagen/veel zieken op de Wizard. Kinderen van andere scholen dan de Wizard
zijn op een andere locatie opgevangen. Dt is goed ontvangen door de ouders. Het is
goed dat de Company hier alert op is.
Welke gevolgen heeft de corona-crisis financiëel? Voor nu is er voor de
kinderopvang een goede regeling vanuit de overheid. Echter de aanmeldingen staan
stil en er worden meer bso-kinderen afgemeld (vanwege werkloosheid/thuis
werken). Er zijn nu op korte termijn geen financiële zorgen, maar wel zorgen met
oog op de toekomst. Deze zomer is er natuurlijke afvloeing van personeel, maar het
is te onzeker om deze nu te vervangen.

Actuele onderwerpen vanuit de Company
Verhuizing locatie Zwaluwenburg.
BSO Zwaluwenburg is dit schooljaar gevestigd in obs de Schakel. Deze school gaat
sluiten en samenwerken met ‘l Ambiente. Daarom zullen ook de beide bso-groepen
moeten verhuizen naar de nieuwe school die “Wij de Wereld” gaat heten. Er zal in
de vakantie nog eea worden verbouwd daar. Er is goed overleg met de directie en
medewerkers van deze nieuwe school. De Company wordt betrokken bij de nieuwe
visie en zullen samen een Kindcentrum gaan vormengeven. Ook ivm Corona is het
de afgelopen maanden niet mogelijk gebleken ouders meer te betrekken in de
nieuwe ontwikkelingen, en gaan de ontwikkelingen nu ineens heel snel. Het wordt
een vergaande samenwerking, waarbij samen ruimtes, kasten en materialen
gedeeld gaan worden. Dit vergt wat van de school en de Company, maar biedt veel
mogelijkheden voor de kinderen. Erik trekt hier de kar in.
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Verbouwing locatie de Wizard.
De verbouwing/splitsing van de school zou plaats vinden in de herfst- of
kerstvakantie. Echter gisteren is besloten dat het in de zomervakantie verbouwd
gaat worden. De voorkant van de school kan gedurende de gehele zomervakantie
gebruikt worden door de BSO. Daarna zal er intern verhuisd worden.

-

Wijziging openingstijden Peuterspelen.
Per 1 augustus 2020 is de verplichting vanuit de overheid dat kinderen met vveindicatie in 1,5 jaar 960 uur moeten kunnen volgen. Dit betekent dat het
Peuterspelen iedere dag wordt verlengd van 3,5 uur naar 4 uur per dag.
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Pleinfeest en bso-feest gaan niet door ivm de corona-maatregelen. Er wordt door
de medewerkers een alternatief bedacht.
Initiatieven commissie gezonde kinderopvang.
De OC heeft een verslag van de commissie gezonde kinderopvang ontvangen, over
voedingsbeleid en aandacht voor bewegen. Er wordt oa meer fruit aangeboden
(van gemiddeld 0,5 naar 1,5 stuks per kind), rauwkost bij de broodmaaltijd, andere
tussendoortjes voor de baby's en stimuleren van beweging op alle groepen. De OC
is heel positief over deze ontwikkelingen. Er wordt advies aan de OC gevraagd
omtrent afschaffen van het koekje en limonade. De OC geeft hier een positief
advies over, en een compliment voor de ontwikkelingen op gebied van gezonde
kinderopvang.
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Klachten
De commissie is officiëel klachtenvrij bij de klachtencommissie.
Er is het afgelopen jaar 1 klacht geweest betreffende het “vergeten” op te halen
van hun dochter voor bso. Jeanette geeft de volgende toelichting: Het betreft hier
een kind met een zeer flexibele plaatsing. Ook wordt er vaak op het laatste moment
aan- of afgezegd. De Company heeft zich afgevraagd of deze grote flexibiliteit die
men aanbiedt nog wel haalbaar is. Gelukkig zijn ze helder en goed in gesprek
gebleven met ouders, en zij hebben daardoor niet de behoefte gevoeld om hun
klacht elders neer te leggen.
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Nieuwe leden werven
Dit is een belangrijk item, aangezien er vandaag afscheid genomen wordt van 2
leden. Ieder zal zich hier voor blijven inzetten.
Jeanette zal na de zomer vanuit de Company een mail/oproep doen aan alle ouders Jeanette
voor de Oudercommissie.
Openstaande punten
Pilot warm eten op BSO
Op BSO de Zwaluwenburg/Wij de Wereld wordt warm gegeten, dit zal ook op de
nieuwe vestiging zo blijven. Op de overige vestigingen staat dit op on hold, vanwege
de investering in een zware oven die hier voor nodig is, en de onzekere toekomst
en krimpende locaties.
Beleid rondom verspreiden en bewaren beeldmateriaal
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-
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Het laatste formulier dat de OC ontvangen heeft is accoord bevonden.
Stand van zaken rondom inenten
In december was de vaccinatiegraad > 98% volgens RVP, er zijn ook nog enkelen
wel gevaccineerd maar niet volgens RVP. De OC wordt op de hoogte gehouden van
de vaccinatiegraad.
Terugkoppeling bevindingen checklist ‘Veiligheid en Gezondheid’ van Boink,
ingevuld 260220
Dit volgt later.
Informeren alle ouders Doornenburg over de wijzigingen van de groepen.
Inmiddels heeft de corona-periode dit doorkruist, en wordt dit niet meer nodig
geacht.
Bijna iedereen van het kdv heeft de opleiding babyspecialist nu gedaan. Hierdoor
worden nu veel meer activiteiten met baby's gedaan. De blauwe peutergroep leidt
niet per sé tot meer peuteractiviteiten, deze werden ook op de oude groepen
gedaan. In den lande wordt veel verschuiving gezien van verticale naar horizontale
groepen. Bij verticale groepen moeten ivm de wet IKK 3 leidsters op een groep, dit
is vaak niet haalbaar (in meerdere opzichten).
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Rondvraag
Geen bijzonderheden
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Vergaderschema 2020
dinsdag 15 september 2020 20.00 uur (thema: Voedingsbeleid en Klachtenbeleid)
maandag 9 november 2020 20.00 uur (thema: Tarieven)

Marcel
Eekman

