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22 maart
Kin Yi Fung (voorzitter), Dési Cornelissen, Jantine Bos,
Linda Maan, Marja Katoen
Wendy Vonk, Rianne Lekkerkerker
Karin de Bruin, Angelique Rond

Notulen vorige vergadering + actielijst
Er staat een oude tekst op website. Er wordt gezorgd voor nieuwe tekst en oude tekst wordt vast
verwijderd.
Positief advies pedagogisch beleidsplan KDV is verstuurd.
Adviesaanvraag aansluiting geschillencommissie. De oudercommissie geeft een positief advies.
Werving nieuwe leden oudercommissie via mandjes in noord. Kunnen de locatiemanagers de
p.m.-ers vragen om ouders direct te vragen? Eventueel een oproep op het mededelingenbord.
Linker toegangsdeur Villa Kakelbont: er moet bij naar binnen gaan gebeld worden. Voor kinderen
is met kleur de groep aangegeven.
Aanbod brede schoolactiviteiten: er is maar één aanbod voor de jongste BSO-kinderen. Dat is niet
bewust gedaan. Het aanbod van activiteiten voor deze leeftijdsgroep, is wat beperkter. OC geeft
de gegevens door van iemand die knutselworkshops geeft.
Veiligheid en gezondheid: traphekjes bij de deuren van de groepsruimtes KDV Villa Kakelbont zijn
vervangen door kleine deurtjes, die niet door kinderen open te maken zijn. Bij de baby groep
hangt naar de verschoningsruimte nog een oud hekje. Hier komt een ander (open) hek.
Slofjes voor over de schoenen: wordt doorgegeven.
Speelgoed in ruimte peutergroep als er ook dreumesen spelen: dit is een aandachtspunt van de
locatiemanager met de p.m.-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 p.m.-er er bij.
Scholing GGD over schoonmaak en hygiëne: er wordt incidenteel een cursus door de GGD
hierover aangeboden. De Hygiënecode voor kleine instellingen in de branches Kinderopvang
wordt opgevolgd.
Communicatie: het versturen van de melding van een besmettelijk ziekte per mail aan ouders
naast het ophangen per groep wordt overlegd met locatiemanagers. Reactie Marja Katoen: dit is
in het MT besproken en i.v.m.het aantal mailberichten dat we naar ouders sturen is besloten de
huidige werkwijze met vermelding op de locatie te handhaven.
 Mededelingen Marja
Pedagogisch beleid KDV: is voor advies verzonden naar de OC. Wanneer kan de OC hier een
reactie op geven? Inmiddels positief advies gegeven.
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Inspectierapporten KDV en BSO Villa Kakelbont: op 4 maart 2016 zijn zowel het KDV als de BSO
bij Villa Kakel-Bont opnieuw geïnspecteerd op veiligheid en gezondheid. Alle tekortkomingen die
in juli 2015 bij inspectie waren geconstateerd zijn verholpen.
Cursus kinder-EHBO: Janny van den Berg heeft een cursus EHBO bij kinderen op de locatie Villa
Eigen-Wijs (Marconiplein) gegeven. Zes ouders hebben hieraan deelgenomen. Begin 2017 wordt
er waarschijnlijk weer een nieuwe cursus aangeboden.
Intern klachtenreglement: i.v.m. de verplichte aansluiting voor kinderopvang en peuterspeelzalen
bij de landelijke geschillencommissie is het intern klachtreglement aangepast. Het intern
klachtreglement is aan de OC voor advies voorgelegd. Wanneer kan de OC hier een reactie op
geven? Positief advies van de OC.
Workshopaanbod brede schoolactiviteiten: het huidige workshopaanbod verloopt naar wens. De
workshops Muziek en Theater zullen in april samen gaan oefenen om 19 april in het Bastion een
mooie voorstelling voor kinderen en ouders te geven. In samenwerking met de tennisvereniging
hebben kinderen zich in kunnen schrijven voor 6 lessen tennis, zodat kinderen op deze manier
kennis kunnen maken met deze sport. Daar is ook veel belangstelling voor. In mei start de 2 e
ronde met brede schoolactiviteiten. Geprobeerd wordt om met meer aanbod voor jongere
kinderen te komen.
Moestuinplan: bij Villa Eigen-Wijs en bij Villa Kakel-Bont worden er met de kinderen van de BSO
kleine moestuintjes ingericht en onderhouden. Bij Villa Kakel-Bont zijn er op het plein achter bij de
Ichthus stukjes grond die daarvoor in het plein zijn open gehouden. Bij Villa Eigen-Wijs zijn er
grote verrijdbare bloembakken. Er is door enkele pedagogisch medewerkers hiervoor een plan
geschreven. Daarbij is gebruik gemaakt van het programma Moessie de Moestuin. Opm. OC:
Misschien ouders vragen om moestuintjes van de AH te sparen?
Pestprotocol: Er wordt een pestprotocol opgesteld. Het is belangrijk daarvoor een apart document
te hebben en eenduidige richtlijnen hoe te handelen. Ook wordt het pesten via social media
opgenomen. Het protocol zal aan de OC voorgelegd worden.
Visie Klantgericht werken …… Hoe doen we dat?: in november 2015 is er met alle collega’s
gediscussieerd over wat voor ons klantgericht werken inhoudt. De uitkomsten van die
bijeenkomst, vermeld in concrete gedragingen, zijn gebundeld in een document. In de
teamoverleggen wordt het document verder besproken. Kan de OC het document inzien ter info?
Reactie Marja Katoen: OC heeft visiedocument ontvangen
Pilot opvang op vraag vanaf 7.00u: vanaf 1 april 2016 kunnen ouders op vraag gebruik maken
van kinderdagopvang en VSO vanaf 7.00u. Dit wordt tijdelijk tot en met december 2016
aangeboden als experiment. Na evaluatie in september zullen ouders vóór 1 november
geïnformeerd worden of er wel/geen vervolg zal worden gegeven.

 Klachtenoverzicht
Klachtenoverzicht 2015 ontvangen. Geen opmerkingen OC behalve dan dat het een erg summier
overzicht blijft waar weinig informatie uit te halen valt. Er wordt geprobeerd iets uitgebreidere
omschrijvingen te geven.
 Activiteiten
Er komen 2 workshops social media gegeven door Klaartje Plancken. Eén voor kinderen t/m zes jaar en
één voor oudere kinderen. Maximaal 25 deelnemers per workshop.
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 W.v.t.t.k.
Hoe kunnen we de stukken van de OC centraal ordenen? s.v.p. hierover nadenken.

Om 21.30 uur wordt de vergadering gesloten nadat Rianne en Wendy aangeven hebben lid te willen
worden van de OC.
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