Notulen vergadering Oudercommissie

Datum
: 23 augustus 2016
Aanwezig : Kin Yi Fung (voorzitter), Dési Cornelissen, Jantine Bos, Wendy Vonk, Linda Maan, Rianne
Lekkerkerker, Angelique Rond
• Notulen vorige vergadering + actielijst
- Oude tekst op de website inzake OC is aangepast.
- Bezetting villa Kakel-Bont. De overgangsbrief was laat. Wanneer een kind conform leeftijd naar de
volgende groep gaat, wordt er 2 maanden van te voren een brief naar ouders gestuurd. Nu het om
een algemene andere indeling gaat, is deze verandering op een later moment verzonden.
- Werving nieuwe leden. Nog steeds geen nieuwe aanmelding.
• Mededelingen Marja
- Workshopaanbod brede schoolactiviteiten najaar 2016: komende week zal het 3e aanbod van
workshops brede schoolactiviteiten voor dit najaar definitief bekend gemaakt worden, maar zoals
het er naar uit ziet worden de volgende workshops aan alle kinderen in de basisschoolleeftijd in
Schoonhoven aangeboden: muziek en theater door docenten van Theatrique, training van sociale
vaardigheden d.m.v. oefeningen met een pony door Ostara-coaching, zilver smeden door docent van
het Zilvermuseum en crea voor kinderen van 4 tot 6 jaar door ervaren pedagogisch medewerker.
- Inspectierapporten GGD Hollands Midden: de afgelopen weken hebben we de volgende definitieve
inspectierapporten van de GGD Hollands Midden ontvangen: BSO Villa Kakel-Bont en PSZ Villa KakelBont. Er waren bij beide rapporten geen opmerkingen. Ook de concept inspectierapporten van de
Sport-BSO en KDV Villa Kakel-Bont zijn akkoord bevonden. Ook daar waren geen opmerkingen.
- WOB-verzoek GGD Hollands Midden: tegen dit WOB-verzoek is bezwaar aangetekend.
- Adviesaanvraag Protocol Preventie Pesten: adviesaanvraag is verstuurd naar de OC.
- OC-reglement: N.a.v. de discussie over de zittingstermijn van de huidige OC-leden werd bij het
doornemen van het huidige reglement opgemerkt dat de zittingstermijn opgenomen is van minimaal
2 jaar tot maximaal 6 jaar. Dit betekent dat er nu voldoende ruimte is om langer dan 2 jaar lid te
zijn van de OC. Aan het actualiseren van het reglement wordt gewerkt.
- Voorstel voor opvang via strippenkaart: er ligt een concept voorstel dat nog binnen MT ter
besluitvorming en met collega’s van kantoor op administratieve verwerking besproken moet worden.
- Voorstel voor (financiële) harmonisatie peuterspeelzalen met kinderopvang. Het uitgewerkte
voorstel zal daarna naar de OC ter bespreking gestuurd worden.
- Sharepoint OC: er is eind juli gemeld dat er een apart map (sharepoint) voor de OC is aangemaakt.
Daar moet door de OC nog wel een structuur in worden aangebracht en afspraken voor beheer over
worden gemaakt. Instructie voor gebruik hebben jullie ontvangen. Reactie OC: wij hebben geen
wachtwoord. Dit wordt opgevraagd. De bedoeling is om vanaf 2016 de stukken in submappen op te
slaan en de gegevens van 2015 en eerder in één mapje “oud” te plaatsen.
- Opbouw werkzaamheden door Saskia Sideridis: vanaf deze week start Saskia Sideridis weer met het
oppakken van haar werkzaamheden. Dit is nog boventallig, maar met de verwachting dat dit
geleidelijk aan uitgebreid kan worden. Ellen Brouwer is voorlopig voor de locatie Villa Kakel-Bont en
de Sport-BSO de aanspreekbare locatiemanager.
• Klachtenoverzicht;
Erg duidelijk overzicht. Geen opmerkingen OC.
• Pedagogisch beleid
Adviesaanvraag Protocol Preventie Pesten: de opmerkingen hierop van OC zijn doorgestuurd naar MK
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• Veiligheid en gezondheid
– Definitief inspectierapport Villa Kakel-Bont (BSO)
– Definitief inspectierapport Villa Kakel-Bont (PSZ)
Geen opmerkingen OC.
• Communicatie
Gebruik one-drive. Zie mededelingen Marja
• Tarieven, openingstijden, klachten, procedures, huisvesting
– Jaarverslag 2015 StKos.: Geen opmerkingen OC.
• W.v.t.t.k.
- Is het mogelijk om na de verschoon-ronde van vier uur nog een keer te verschonen of in ieder geval
de luiers nog eens te checken?
- De ruimte voor de mandjes bij de ooievaars en de mussen is niet voldoende. Staan regelmatig
mandjes op elkaar en dan gaat er ook wel eens iets in het verkeerde mandje. Kan er een plank
bijkomen?
- Tijdens de vakantieperiode geconstateerd dat er niet altijd minimaal één vast gezicht op de groep
staat.
- Wat is het wenbeleid bij de BSO voor kinderen die niet doorstomen vanuit het KDV?
• Afsluiting
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