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 Notulen vorige vergadering + actielijst
1. In de laatste nieuwsbrief is de wervingstekst voor nieuwe OC leden opgenomen.
2. De informatie over de OC op de website moet nog aangepast worden. Er wordt hiervoor een voorstel
gemaakt. Hiervoor kan grotendeels de wervingstekst gebruikt worden.
3. Alle benodigde informatie om de fotocollage van de OC leden aan te kunnen passen zijn gemaild en
kunnen op de website worden geplaatst
4. Er wordt gevraagd of de richtlijn van 2 jaar OC lid aangepast kan worden naar 3 jaar. Mede omdat je
als lid even tijd nodig hebt om goed op de hoogte te zijn van alle lopende zaken.
5. Het toegestuurde Pedagogisch beleidsplan KDV is akkoord bevonden.

 Mededelingen Marja
1. Kinderbeurs van Buik tot B’engel
Op woensdag 29 juni 2016 wordt er van 15.00u tot 18.30u een kinderbeurs van Buik tot B’engel
georganiseerd. De kinderbeurs is bedoeld voor aanstaande ouders en ouders met kinderen in de
leeftijd van 0 tot 13 jaar. Zij kunnen hier informatie krijgen rondom het ‘jonge’ kind. Aan deze beurs
nemen tal van organisaties deel die voor deze ouders interessante informatie hebben en dit met hen
willen delen. De OC wil graag aanwezig zijn met een kraampje om nieuwe leden te werven door
middel van aanspreken van mensen en het uitdelen van flyers.
2. Buitenspeeldag
Dit jaar organiseert buurtvereniging Thiendenland op het plein bij de MFA de Vogelweide de jaarlijkse
buitenspeeldag. Stichting Kinderopvang Schoonhoven ondersteunt de buurtvereniging bij deze
activiteit en verleent zijn medewerking eraan. Spelen en zeker buiten spelen is voor alle kinderen leuk!
3. Tennisclinics
In samenwerking met de tennisvereniging Het Hofland volgen op dit moment kinderen van de NSO,
die zich hiervoor aangemeld hebben een cyclus van 6 tennisworkshops bij de tennisvereniging. Er is
een groep met jongere kinderen van 7 tot 9 jaar en een groep van kinderen van 9 tot 12 jaar. De
kinderen zijn erg enthousiast.
4. Workshopaanbod brede schoolactiviteiten
De 1e workshopronde is voor de meivakantie afgelopen. Met een echte voorstelling en onder grote
belangstelling van kinderen en ouders hebben de kinderen van de workshops Muziek en Theater hun
talenten laten zien. Het was geweldig om te zien wat de kinderen aan zang, muziek, toneel en dans
geleerd hadden en in hun reis om de wereld ons hebben laten zien. Ook was er weer veel
belangstelling voor de dansworkshop. Helaas was er voor de huiswerkbegeleiding te weinig
belangstelling en is deze niet door gegaan.
5. Meivakantie
In de 1e week van de meivakantie is er o.l.v. de docenten Evelien en Stefan (van de workshops
Theater en Muziek) een sprookjesvoorstelling door alle BSO-kinderen ingestudeerd. Op
vrijdagmiddag was er een voorstelling in de gymzaal van Villa Kakel-Bont. Met o.a. een echt
schimmenspel en een heuse sprookjes-got-talent lieten kinderen hun talenten zien. In de 2e week
waren er meer buitenactiviteiten, verschillende speeltuinen zijn bezocht en bij VVS was er de
sportdag.
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6. Voedingsbeleid
Er is een nieuwe schijf van 5 van het Voedingscentrum uitgekomen. Het voedingsbeleid wordt de
komende tijd met het oog op deze ontwikkeling en met nieuwe inzichten geëvalueerd. De bijgestelde
versie wordt t.z.t. aan de OC voorgelegd voor advies.
7. Evaluatiecriteria en programma pilot 7.00-uursopvang
De pilot 7.00-uursopvang wordt in september geëvalueerd.
Programma 7.00uurs-groep is als nu als volgt omschreven:
•
Kind van 0 tot 4 jaar wordt door ouder overgedragen aan pedagogisch medewerker KDV in een
groepsruimte KDV. Bij aanwezigheid van een baby zal dit in de ruimte van een babygroep zijn.
Daar is materiaal voor spelen en verzorging voor handen. Als het wenselijk is kan een kind de
thuis klaargemaakte fles krijgen of een peuter de van thuis meegebrachte boterham eten. Om
7.30u start ook de andere KDV-groep op, komen er geleidelijk aan meer kinderen en zal het kind
naar haar/zijn eigen groep gebracht worden als de groep van de opvang om 7.00u niet de eigen
groep is.
•
Kind in basisschoolleeftijd wordt door ouder overgedragen aan pedagogisch medewerker VSO in
groepsruimte waar BSO-kinderen opgevangen worden. Daar is materiaal voor spelen voor
handen. Als het wenselijk is kan een kind de van thuis meegebrachte boterham eten. Vanaf 7.30u
komen de andere VSO-kinderen geleidelijk aan ook binnen en wordt de tijd tot naar school gaan
ingevuld met een spelletje spelen, boekje lezen.
8. Gezamenlijk overleg OC, OR, MT en RvT 24-05
Op dinsdag 24 mei 2016 staat het half jaarlijks overleg gepland met leden van de OC, OR, RvT en
MT. Het voorstel is om Corline Baardwijk, die als afstudeeropdracht HBO pedagogiek bij de MFA de
doorgaande lijn naar de basisscholen heeft onderzocht, een presentatie daar over te laten houden. En
aan de hand van de resultaten van haar onderzoek met elkaar te spreken.
De volgende punten wil de OC graag bespreken:
- Pilot 7-uurs opvang / behoefte ouders flexibiliteit
- Zichtbaarheid leidinggevende op de werkvloer
9. Mtp April 2016
Hoe is de bijeenkomst over social mediagebruik bij kleine kinderen verlopen? Hoe waren de reacties?
De opkomst was goed. De groep was niet te groot waardoor er een goede interactie plaatsvond.
 Klachtenoverzicht
Geen punten
 Pedagogisch beleid
Geen punten
 Veiligheid en gezondheid
1. De inspectierapporten zijn binnen.
2. Er is communicatie geweest over het gebruik van de slofjes op de babygroepen. Echter de plaats
waar de slofje staan (bij de kinderwagens) is niet handig omdat je er snel voorbij loopt. Het advies is
om deze bij de deur van het lokaal neer te zetten en de medewerkers ook te vragen om ouders aan te
spreken als ze de slofjes niet gebruiken.
3. Er wordt nagegaan welk schoonmaakprotocol van toepassing is op de verschoningskussens omdat
de ervaring is dat ze niet altijd schoon zijn (bv zand). Reactie MT: over het schoonmaken van het
verschoningskussen zijn afspraken op de groep gemaakt.
4. Er wordt nagegaan welk schoonmaakprotocol van toepassing is op het speelgoed. Reactie MT:
speelgoed wordt volgens een rooster huishoudelijk gereinigd.
 Activiteiten MtP 13 april
Zie Mededelingen Marja: punt 9
 Communicatie
Voor de werving van nieuwe OC leden wordt voorgesteld dat aan de leidsters op de groep wordt gevraagd
of zij nog ouders kennen die hier mogelijk geïnteresseerd in zijn. Dit zal door de locatiemanager opgepakt
worden.
 Tarieven, openingstijden, klachten, procedures, huisvesting
Geen punten
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W.v.t.t.k.
Geen punten
Afsluiting
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