Notulen vergadering Oudercommissie
Datum
Aanwezig

:
:

Geïnteresseerde

:

08 november 2016– Hoofdkantoor Stkos
Kin Yi Fung (voorzitter), Dési Cornelissen,
Wendy Vonk, Linda Maan, Rianne Lekkerkerker, Marja Katoen
Christa Pardoel

• Opening
Om 20.20 opent Kin Yi de vergadering. Jantine en Angelique zijn afwezig.
• Notulen vorige vergadering + actielijst
- Bezetting villa Kakel-Bont.
Overgangsbrief BSO Villa Kakel-Bont was erg laat: Er wordt standaard bij doorstroom van de ene NSOgroep naar de andere NSO-groep 3 maanden van te voren een bericht verstuurd aan ouders. Dit gebeurt
dan 3 maanden voor het bereiken van de betreffende leeftijd van het kind. Bij de overgang per 22-08-16
ging het om een algemene wijziging in indeling van de NSO-groepen naar leeftijd, waardoor het criterium
van 3 maanden voor de betreffende leeftijd niet mee speelde.
- Workshopaanbod brede schoolactiviteiten najaar 2016
het klopt dat er 1 workshop is voor de jongste kinderen in de basisschoolleeftijd. Op de totale groep van
kinderen van 4 tot 12 jaar is dat o.i. ook juist (aantal kinderen van 6 tot 12 jaar is veel groter dan van 4 tot
6 jaar).
- Verschoonronde
buiten de vaste momenten van verschonen, voor zover die er zijn, omdat de baby’s vaak een eigen ritme
hebben, wordt een kind verschoond als een poep- of plasluier opgemerkt wordt.
- Mandjes Ooievaars en Mussen:
dit is opgelost, extra plank erbij.
- Vaste gezichten op de groep tijdens vakantieperiode:
dit is inderdaad de afspraak. Nu kan het goed zijn dat een invalkracht die gedurende langere tijd
regelmatig op de betreffende groep werkt door ons als vast gezicht wordt gezien. Zij is bekend met de
kinderen, de ouders en de werkwijze op de groep. Het meest handig is dat als er vragen zijn over de vaste
gezichten of juist het ontbreken ervan dit z.s.m. de locatiemanager te bespreken. Zo in algemene zin er
iets over zeggen, is lastig. Het heeft zeker hoge prioriteit om voor kinderen en voor ouders vertrouwde
beroepskrachten op de groep te hebben staan.
- Wenbeleid NSO voor kinderen die van buiten komen:
dit wordt altijd met de ouder overlegd waar behoefte aan is. Als een kind al eerder bij ons op de opvang
heeft gezeten, is er misschien geen behoefte om te komen wennen. Als een kind met spoed geplaatst
moet worden, dan is er soms geen tijd voor. Is het voor een kind helemaal nieuw dan kan het altijd op de
groep komen wennen. We zullen hier ook in de informatiebrochure en in de praktische informatie BSO
kort iets over zeggen.
- Sharepoint OC
Dit wordt op dit moment ingericht door de OC leden.
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• Mededelingen Marja
- Tennisclinics
In samenwerking met de tennisvereniging zijn er weer 2 groepen kinderen gestart met de tennislessen.
- Kunstgrasveld
Na de uitzending van Zembla over de mogelijk schadelijke effecten van de rubberkorrels op de
kunstgrasvelden hebben we met VVS overlegd. In afwachting van de resultaten van het vervolgonderzoek
door het RIVM kunnen we van het natuurgrasveld bij VVS gebruik maken.
NB: De rubberen tegels (onder de speeltoestellen) worden niet onderzocht door de GGD.
- Inspectierapporten GGD Hollands Midden
De afgelopen weken hebben we de volgende definitieve inspectierapporten van de GGD Hollands Midden
ontvangen: BSO en KDV Villa Eigen-Wijs en PSZJodokus. Er waren bij alle rapporten geen opmerkingen.
De OC heeft van elk inspectierapport een exemplaar ontvangen.
- WOB-verzoek GGD Hollands Midden
Na informatie van de GGD te hebben ontvangen en na interne afweging hebben we besloten het bezwaar
tegen het verstrekken van de kleurcodes behorend bij het risicoprofiel in ter trekken.
- Voorstel voor opvang via strippenkaart
Er ligt een voorstel voor invoering van een strippenkaart voor de NSO. Het is na intern bespreking
aangepast tot het voorliggende voorstel. Daarbij is het plan dat de strippenkaart alleen gebruikt kan
worden op de locatie Eigen-Wijs. Daar is over het algemeen genomen ruimte op de groepen. OC merkt op
dat strippenkaart NSO dus een aanbod is voor alle ouders die geen contract hebben, en dat er op een
strippenkaart alleen plaats is bij Villa Eigen-Wijs omdat er bijna geen ruimte is in Oost. Verder geen
opmerkingen van OC.
- 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.
- Brengen naar hockey-training en gym
Enkele ouders hebben de vraag voorgelegd of wij een groepje kinderen van de opvanglocatie naar de
hockey-training kunnen brengen. Dit hebben we bekeken en voor een bepaalde periode kunnen we dit
regelen. De ouders halen hun kinderen zelf bij de hockey-training weer op. Op het moment dat de
kinderen bij de hockey zijn vallen zij onder de verantwoordelijkheid van de hockey-trainers. Zo wordt er
ook een kind naar de gym gebracht. We bekijken per vraag wat we kunnen realiseren en voor welke
periode. Zo wordt ook met de ouders afgesproken.
- Adviesaanvraag Protocol Preventie Pesten
Reactie met opmerkingen en vragen van de OC zijn door het MT ontvangen. Zodra deze besproken en
verwerkt zijn ontvangt de OC de volgende versie.
- Afwezigheid Saskia Sideridis
In de periode van opbouw van haar werkzaamheden is Saskia opnieuw volledig uitgevallen. Zij is nu weer
zo ver dat zij met de opbouw start. Ellen Brouwer blijft voorlopig voor de locatie Villa Kakel-Bont en de
Sport-BSO de aanspreekbare locatiemanager.
• Klachtenoverzicht
Klachtenoverzicht volgt z.s.m.
• Pedagogisch beleid
De vraag binnen de OC komt boven in hoeverre de OC invloed heeft op het reilen en zeilen van de PSZ.
Misschien is het mogelijk om tijdens het jaarlijkse overleg met de OC over het pedagogisch beleid van de
PSZ conform de Wet kinderopvang te bespreken. Daarnaast zou de OC graag de begroting van de
stichting Peuterspeelzalen Schoonhoven ontvangen.
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Veiligheid en gezondheid
• Definitief inspectierapport Villa Kakel-Bont (KDV)
• Definitief inspectierapport Sport-BSO
• Definitief inspectierapport Jodokus (PSZ)
• Definitief inspectierapport Villa Eigen-Wijs (KDV)
• Definitief inspectierapport Villa Eigen-Wijs (BSO)
Geen opmerkingen OC
•

• Activiteiten
De volgende MtP in april wordt een borrel met misschien een interactief gedeelte erbij.
• Communicatie
Geen punten
Tarieven, openingstijden, klachten, procedures, huisvesting
• Concept jaarplan 2017 Stkos
Definitief jaarplan wordt op een paar punten aangepast n.a.v. het gezamenlijk overleg. De power-point
presentatie van deze vergadering stuurt Marja door.
• Concept voorstel strippenkaart
• Concept brieven tariefsverhoging
Alle punten geen opmerkingen OC.
•

-

• W.v.t.t.k.
Taakverdeling: penningmeester wordt Linda Maan
Jaarplanning 2017 volgt z.s.m.
• Afsluiting
Om 22.00 sluit Kin Yi de vergadering.

3

