Notulen vergadering Oudercommissie

Datum
: 28 maart 2017– Villa Eigen-Wijs
Aanwezig : Kin Yi Fung (voorzitter), Dési Cornelissen, Wendy Vonk, Linda Maan, Rianne Lekkerkerker,
Marja Katoen
Notulen vorige vergadering + actielijst
- Protocol Preventie Pesten: in het definitieve protocol, dat ook naar de OC is gestuurd, is opgenomen
dat bij signalen van cyberpesten ook de stappen in het protocol zullen worden gevolgd. Wat is de vraag
van de OC over het gebruik van smartphone bij de BSO? Gebruik door kinderen of door
medewerkers? :Door kinderen. Afspraak binnen het MT is geen smartphone binnen de BSO, maar moet
worden uitgewerkt in het pedagogische beleid want de smartphone / Ipad is niet meer weg te denken in
de huidige tijd.
Communicatie – vragen OC:
1. Worden er specifieke filmpjes van de BSO bedoeld of gaat het om filmpjes in het algemeen? Het is zo
dat het aanleveren van foto’s per groep verschilt. Van sommige groepen staan er wel veel foto’s op het
ouderportaal, van andere groepen minder. Soms wordt er ook voor gekozen door de pm-er om foto’s te
printen of af te laten drukken voor in het schriftje. Filmpjes worden niet geplaatst op ouderportaal. De
groepen die weinig aanleveren worden aangesproken.
2. Nieuwsbrief Jodokus is vergeleken met die van de Graspiepers en er wordt weinig verschil
gezien. Kan er aangegeven worden wat er in de nieuwsbrief van Jodokus wordt gemist?
3. Het informatiebord van de Graspiepers hangt boven de kapstok van de Graspiepers. Dat is
handig. Het bord is wel iets hoger opgehangen.
4. Als het ingevulde inschrijfformulier door de administratie ontvangen wordt, dan wordt er per mail
een ontvangstbevestiging met algemene leveringsvoorwaarden en algemene informatiebrochure
teruggestuurd. Het postvak administratie wordt dagelijks behandeld. Het contract dat ouders
ontvangen, is de plaatsingsbevestiging en wordt, uitzonderingen daargelaten, minimaal 2 maanden voor
plaatsing aan ouders ter ondertekening opgestuurd. Deze werkwijze is voor kinderopvang en
peuterspeelzalen hetzelfde
5. Er zijn op 2 dagdelen (ma-mi en do-mo) enkele plaatsen beschikbaar bij de Graspiepers. Als de door
ouders gevraagde dagdelen niet beschikbaar zijn, wordt er altijd aangegeven op welke
dagdelen op dezelfde locatie er nog plek is. Als dit ook niet lukt, wordt er gekeken naar de
mogelijkheden op de andere PSZ-locatie. Er is geen ruimte voor extra aanbod bij de Graspiepers omdat
ze afhankelijk zijn van het beleid van de gemeente.
6. De hal bij Villa Kakel-Bont kan als doorgang gebruikt worden. Bij voorkeur niet met de
wandelwagen. Het is niet langer de ruimte van een opvanggroep, maar een ruimte voor spel door de
kinderen van verschillende groepen en ook voor het spelen in verschillende hoeken.
- Wvttk – voor de workshop dans is altijd veel belangstelling. Aangezien deze workshop in de vorige
cyclus niet was aangeboden, hebben we dit nu voor de kinderen van 4 tot 6 jaar gedaan. Andere
workshops waar veel belangstelling is, zoals het zilver smeden, worden ook meerdere keren
aangeboden.
Mededelingen Marja
- Workshop brede schoolactiviteiten: de 2e workshopcyclus van dit jaar (mei-juni) is in voorbereiding.
De overeenkomst voor de uitvoering van de combinatiefunctionaris cultuur, van waaruit we deze
activiteiten organiseren, loopt tot september 2017. Er is bij de gemeente aangegeven dat voor de
uitvoering vanaf september daar graag duidelijkheid is.. Ook ligt bij de gemeente nog ons voorstel deze
brede schoolactiviteiten binnen andere kernen van de Krimpenerwaard te introduceren.
- Inspectierapporten GGD Hollands Midden: alle locaties zijn voor 2017 in het 1e kwartaal door de GGD
Hollands Midden geïnspecteerd. We hebben alle definitieve inspectierapporten van de GGD Hollands
Midden ontvangen. Er waren bij geen van de rapporten opmerkingen.
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- OC reglement: wat is de stavaza m.b.t. behandeling van het voorstel voor gewijzigd OC-reglement? :
M.b.t. het publiceren van de agenda een standaardagenda en het vergaderschema op de website
plaatsen dan is aan de informatieplicht voldaan. Tevens in de nieuwsbrief de data van vergaderingen
vermelden en een verwijzing naar de agenda maken.
- Akkoord innovatie en kwaliteit Kinderopvang: het Akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is
door de Tweede kamer aangenomen en er is nu een ontwerpbesluit. Als de wijzigingen uit het IKK
uitgewerkt zijn in maatregelen zullen we de voorbereidingen treffen voor de invoering ervan binnen
onze organisatie. Belangrijke wijziging is de rekentool voor het aantal pm-ers op het aantal kinderen bij
de babygroep en bij de NSO-groepen vanaf 7 jaar.
- Scholing betekenisvol werken in de BSO: tijdens 5 bijeenkomsten is er door de pm-ers van de BSO
gewerkt aan de volgende onderwerpen:
• Inleiding op thematisch werken
• Diversiteit in thema’s en activiteiten (naar leeftijd, naar jongens en meisje)
• Kinderparticipatie’
• Thematisch werken in de praktijk
• Presentaties
- Kwaliteitsimpuls inventaris BSO: zodra de werkzaamheden voor het aanbrengen van het
ventilatiesysteem afgerond zijn, kan er in het lokaal op de 1e verdieping bij Villa Eigen-Wijs aan de
gang gegaan worden. In overleg met de 2 pedagogisch medewerkers van de BSO daar is bedacht dat het
podium daar een echt podium wordt met gordijnen. Er wordt een gezellige hoek gemaakt met houten
tribune-banken met kussens. Er komt een kaptafel/schminkhoek op de gang en 2 PC-plekken. Ook
komen daar 2 werkbanken voor techniek en hout. We zoeken nog naar een heuse draaitafel met
bijbehorende apparatuur. We bekijken ook het vervangen van het keukenblok in het andere lokaal en
het maken van een werkblad waar kinderen aan kunnen koken en bakken. Voor de hal bij Villa KakelBont zijn verschillende materialen voor verschillende leeftijdsgroepen, zowel KDV als BSO in bestelling,
zodat er op de hal op verschillende momenten van de dag gespeeld kan worden.
- KOS-app: er is met 2 aanbieders van een app voor kinderopvang oriënterend gesproken. Eigenlijk is er
door de koppeling aan het kindplanningssysteem maar één aanbieder. Binnenkort is er een
informatiebijeenkomst van de leverancier van het kindplanningssysteem over hun ontwikkeling van een
online kindplanningssysteem. Behalve nog een nadere oriëntatie op de mogelijkheden van deze app, de
toekomst van het online planningssysteem, het op een rij zetten van de kosten moet ook naar het
inpassen binnen het werken op de groep gekeken worden. Alleen voor kinderopvang niet voor
peuterspeelzalen o.a. ter vervanging van de schriftjes, contact met pm-ers inzake ruilen e.d.
Klachtenoverzicht
Klachtenoverzicht 2016 ontvangen. Geen opmerkingen OC
Veiligheid en gezondheid
- N.a.v. de inbraak bij de Ichthus is er overleg geweest tussen de gebruikers van de MFA, zodra de
uitkomsten hiervan bekend zijn komt deze informatie naar de OC.
Aanbevelingen OC: bij onbekende doorvragen welk kind er opgehaald wordt en eventueel
meelopen, camera's ophangen, hekken aan de zijkant op bepaalde tijden sluiten.
- Definitief inspectierapport Villa Kakel-Bont (BSO): opmerking OC: in het inspectierapport staat dat de
Toekans een andere ruimte hebben gekregen, dit moet o.i. de Pelikanen zijn (pagina 7).
- Definitief inspectierapport Sport BSO; geen opmerkingen OC
Sluiting
Jantine A. wil lid worden van de OC. Na afscheid te hebben genomen van Wendy wordt de vergadering
gesloten.

2

