Notulen vergadering Oudercommissie
Datum
Aanwezig

:
:

Geïnteresseerde
Afwezig

:
:

19 januari 2016
Kin Yi Fung (voorzitter), Dési Cornelissen, Jantine Bos,
Linda Maan, Angelique Rond
Wendy Vonk, Rianne Lekkerkerker
Karin de Bruin



Opening
 Mededelingen Marja Katoen
- Pedagogisch beleid Kinderdagopvang; het document is aangepast aan de laatste kwaliteitseisen
kinderopvang en op basis van de opmerkingen van de OC d.d. 30 mei 2015. Het beleid bestaat
uit het algemeen pedagogisch beleid kinderdagopvang en een algemeen pedagogisch werkplan
voor de kinderdagopvang. De aanpassingen zijn gedaan in:
2.4 Wenbeleid: dit aangepast aan de recente duidelijkheid m.b.t. wennen KDV en onderscheiden in extern
en intern wennen.
2.6 Stamgroep en samenvoegen: aangepast voor alleen KDV.
2.8 Open deurenbeleid: aangepast voor alleen KDV
4.2 Doel 2, omgeving en inrichting: 2 zinnen over gebruik wipstoeltje opgenomen.
7.1 Doorgaande lijn: 2 zinnen opgenomen over het protocol opvallende ontwikkeling
7.2 Samenwerking in de jeugdketen: CJG en sociaal wijkteam toegevoegd + verwijzing van ouders naar
derden.
Kan de OC een positief advies geven op dit pedagogisch beleid?
-

Inspectierapporten KDV, BSO en PSZ Villa Kakel-Bont: de definitieve inspectierapporten van de
inspectie d.d. 16-11-15 zijn naar de OC verstuurd. Van de zijde van inspectie waren er geen
opmerkingen en is het advies geen handhaving aan gemeente. De rapporten staan inmiddels ook
op onze website. Even als de rapporten van de inspectie van 10-08-15, waar opmerkingen t.a.v.
de veiligheid en gezondheid waren geplaatst. In deze rapporten is de zienswijze van KOS
opgenomen, zodat ook voor derden duidelijk is welke maatregelen er genomen zijn. Geen
opmerkingen OC.

-

Boekstart: recent is er contact geweest met de bibliotheek. Op dit moment is er geen enkel zicht
dat het programma BoekStart door de bibliotheek uitgezet zal worden.

-

Linker toegangsdeur Villa Kakel-Bont; deze toegangsdeur is inmiddels voorzien van een
schakelaar, waardoor NSO-kinderen zelf naar buiten en naar binnen kunnen, als de pedagogisch
medewerker hiervoor toestemming heeft gegeven. Deze schakelaar kan door de pm-er ook
uitgeschakeld worden. Dit betekent dat de toegangsdeur niet langer open hoeft te staan als de
kinderen van de NSO buiten spelen.
Aanbod brede school activiteiten: het aanbod van de volgende serie workshops is in de 1 e week
van januari aan alle kinderen via de scholen verspreid. De belangstelling is weer groot.
Vraag OC: er is maar één aanbod voor kleuters. Is dit bewust gedaan?
Aansluiting geschillencommissie: i.v.m. de verplichte aansluiting voor kinderopvang en
peuterspeelzalen bij de landelijke geschillencommissie moeten het intern klachtreglement en de

-

-
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-

algemene leveringsvoorwaarden kinderopvang aangepast worden. Het intern klachtreglement zal
zodra dit besproken is in het MT aan de OC voor advies worden voorgelegd. De algemene
leveringsvoorwaarden zullen na bespreking in het MT ook z.s.m. ter informatie aan de OC worden
gestuurd.
Kadokaart speel-o-theek: ter kennismaking met het aanbod van de speel-o-theek heeft de speelo-theek kadokaarten, waarmee 6 stuks speelgoed gratis geleend kunnen worden. Met als doel het
spelen door kinderen te stimuleren hebben we met de speel-o-theek afgesproken dat we ouders
bij de plaatsing van hun kind bij de kinderopvang of psz een kadokaart willen geven. Er moet
intern nog afgesproken worden hoe dit te regelen en wanneer dit dan in kan gaan. De speel-otheek zal bijhouden welke ouders gebruik maken van deze kaart.


-

Klachtenoverzicht: geen opmerkingen OC behalve dat het een erg summier overzicht blijft
waar weinig informatie uit te halen valt.

 Pedagogisch beleid
Definitief jaarplan 2016: geen opmerkingen OC.

 Veiligheid en gezondheid
- Definitief inspectierapport Villa Kakel-Bont (KDV)
- Definitief inspectierapport Villa Kakel-Bont (PSZ)
- Definitief inspectierapport Villa Kakel-Bont (BSO)
Geen opmerkingen OC inzake inspectierapporten. Wel de volgende punten m.b.t. veiligheid en
gezondheid:
– Traphekjes bij de groepen Villa Kakel-Bont zijn door de kinderen open te maken en schieten er snel uit.
Vingers kunnen er tussen komen. Kan hier een andere oplossing voor komen? Nagekomen reactie: De
traphekjes zijn inmiddels vervangen
– Waar zijn de slofjes voor over de schoenen bij slecht weer. Vooral voor de baby-groep waar de kinderen
kruipen. Nagekomen reactie: Op gebruik slofjes voor bij de babygroepen zal weer geattendeerd worden.
– Op woensdag en vrijdag speelt de dreumes groep samen met de peutergroep in het lokaal van de
peuters. In dit lokaal is veel speelgoed voor oudere kinderen bv de insteekmozaïek. OC vindt dit geen
geschikt speelgoed voor kinderen onder twee jaar. Nagekomen reactie: Dit is een aandachtspunt van de
locatiemanager met de pm-ers van beide groepen. Er is altijd verschil in leeftijd binnen een groep en voor
die leeftijd geschikte materialen. Medewerkers zijn zich hiervan bewust en letten hierop. Zij bedenken van
te voren of met de groepssamenstelling van die dag bepaald speelgoed mogelijk is. Als oudere kinderen
met bijv. hamertje tik of insteekmozaïek spelen is dat altijd met een pm-er er bij.
– Is er wel eens scholing geweest van de GGD over schoonmaak en hygiëne? Wat staat er in de
richtlijnen over schoonmaak en hygiëne? Nagekomen reactie: Wij volgen de Hygiënecode voor kleine
instellingen in de branches Kinderopvang,


Activiteiten: overleg over ideeën/onderwerpen voor Meet the Parent.



Communicatie: is het mogelijk om in geval van een besmettelijke ziekte de info hierover te
mailen naar de ouders naast het ophangen bij de groepen? Dan hebben de ouders nog de
keuze of zij hun kind brengen of niet.

 Tarieven, openingstijden, klachten, procedures, huisvesting
– Definitieve begroting 2016: geen opmerkingen OC

-

 W.v.t.t.k.
Werving nieuwe leden: flyers in de mandjes van locatie Noord. Is het mogelijk om de
aanwezigheid van de OC alvast te melden bij de intake?


Afsluiting
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