Notulen vergadering Oudercommissie
Datum
: 20 juni 2017
Aanwezig
: Kin Yi Fung (voorzitter), Dési Cornelissen, Linda Maan, Jantine Bos, Christa Pardoel
Geïnteresseerde: Sigrid Stenberg, Merjem el Kasimi
Afwezig
: Jantine Augusteijn, Rianne Lekkerkerker, Angelique Rond
• Notulen vorige vergadering + actielijst
- Agendapunt Veiligheid en gezondheid
N.a.v. de inbraak bij de Ichthus is hierover overleg geweest tussen de gebruikers van de MFA en ook is dit
tijdens de teamoverleggen op locatie met eigen medewerkers besproken. Vorige vergadering van de OC
is er aangegeven dat er nog terug gekomen wordt op de afspraken die gemaakt zijn. Bij deze. In het eigen
gedeelte is binnen komen via de voordeur moeilijker aangezien er een intercom is. Afspraak is dat
wanneer de oproep aan de deur niet vertrouwd wordt, er gekeken wordt door een van de medewerkers.
Tevens is de afspraak dat bij alle bezoekers actief nagevraagd wordt wat ze komen doen en wordt er
geprobeerd elk bezoek van te voren aan te kondigen. Wanneer er onaangekondigd bezoek komt, wordt er
gevraagd naar legitimatie en navraag gedaan bij leidinggevenden. Er is met beide scholen en de
beheerder van de gymzaal afgesproken dat de buitendeuren van de scholen op slot gaan wanneer er
buiten gespeeld wordt. Daarnaast worden de gele inpandige toegangsdeuren van het KOS-gedeelte naar
beide scholen, in de ochtend gecheckt of deze nog op slot zitten en uiteraard ook nadat de scholen uit zijn
en de kinderen ‘in huis’ zijn. Als laatste is er door de 4 gebruikers een overeenkomst ondertekend met de
firma Een veilig gevoel voor de aanschaf, plaatsing, onderhoud en verdere uitrol van 3 camera’s bij de
entrees aan de voorzijde van het plein. Op het moment dat dit wordt geïnstalleerd, zullen we de ouder
natuurlijk op de hoogte brengen via een memo of mail. Ook is er besloten een camera bij de zij-ingang
van onze locatie Marconiplein te plaatsen. Wij zijn van mening dat onze locaties een veilige plek voor
kinderen moet zijn en hopen met deze maatregelen dat we ongewenst bezoek in de toekomst kunnen
voorkomen.
• Mededelingen Marja
- Workshop brede schoolactiviteiten: Voor de workshop ‘De natuur in’ is veel belangstelling, 2 groepen. De
workshop ‘Programmeren’ hebben we helaas moeten annuleren. De computers bij de Emmaschool en bij
het Schoonhovens College voldeden niet en andere locaties met PC waren niet beschikbaar. Voor de
workshop bij ‘Hard work’, was te weinig belangstelling.
- OC-reglement: De opmerkingen van de OC zijn verwerkt.
- Bestuurlijke fusie 5 peuterspeelzalen Krimpenerwaard: De OR heeft positief advies gegeven voor de
bestuurlijke fusie met de 5 psz. De RvT heeft het voorliggende fusiebesluit goedgekeurd.
- Akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang: De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is ook
door de Eerste Kamer aangenomen en wordt uitgewerkt in maatregelen.
- KOS-app: Door personele wisseling bij de aanbieder van de app is de afspraak voor een demonstratie
van de app en het doornemen van vragen van onze kant in tijd opgeschoven naar juli.
- Bijgestelde procedures: De procedure incidenteel afnemen extra opvang is bijgesteld. Naast het
afnemen van incidenteel VSO bij een NSO-contract kan er ook incidenteel vroeg opvang om 7.00u
afgenomen worden, als er al een kind voor de vroeg opvang aanwezig is. Dit kan voor VSO-vroeg en voor
KDV-vroeg. De procedure incidenteel ruilen is ook aangepast. Het is mogelijk dat er 2 middagen NSO
geruild worden naar een hele dag NSO vanaf 8.15u. Beide procedures ter info bijgaand.
• Klachtenoverzicht
1e kw 2017 ontvangen. Geen opmerkingen OC
• Pedagogisch beleid
- Pedagogisch werkplan De Toekans en Flamingo's
- Pedagogisch werkplan Papegaaien
- Pedagogisch werkplan Pelikanen
- Pedagogisch werkplan Sport-BSO
- Adviesaanvraag geactualiseerde versie pedagogisch beleid BSO en KDV: Op het eerste gezicht zien de
plannen er netjes en verzorgd uit! Bij de geactualiseerde beleidsplannen BSO en KDV is in de
adviesaanvraag een algemene toelichting op de wijzigingen opgenomen en zijn de wijzigingen niet
expliciet benoemd.. Subgroep pedagogisch beleid pakt dit op.
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- Adviesaanvraag wijziging kindplaatsen De Pauwen (12-7): Wijziging kindplaatsen van 11 naar 13.
Positief advies van de OC maar hoe ziet het plaatje voor de toekomst eruit? Is deze uitbreiding
voldoende?
• Veiligheid en gezondheid
- Definitief inspectierapport Villa Eigen-Wijs KDV: Geen opmerkingen OC
- Definitief inspectierapport Villa Eigen-Wijs BSO: Geen opmerkingen OC
- Adviesaanvraag geactualiseerde versie Voedingsbeleid. Vraag OC: wordt er suikervrije limonade
geschonken? Verder geen opmerkingen m.b.t. de aanpassingen in het voedingsbeleid.
• Pedagogisch beleid
- Dag van de leidster komt er aan. Graag alle nadenken over een knutselthema en kleinigheidje. Volgende
vergadering kortsluiten.
• Communicatie
-Publieksvriendelijke notulen bijwerken.
• Tarieven, openingstijden, klachten, procedures, huisvesting
- Definitief jaarverslag 2016 Peuterspeelzalen: Geen opmerkingen OC
- Procedure voor uitje naar zwembad of natuurlijk water: OC vindt de begeleiding van 1 op 7 bij een uitje
naar de Lek erg weinig en in het zwembad bij grote drukte ook erg krap. Hoe worden de kleurenbandjes in
de gaten gehouden, zeker bij een vol bad? Zijn de drijfmiddelen door de kinderen zelf af te doen. Is één
keer extra smeren genoeg? Is er een mogelijkheid tot douchen? Wat is het protocol bij een noodgeval?
Hoe wordt bij de Lek in de gaten gehouden dat de kinderen tot hun knieën in het water blijven?
Toevoeging MT: inmiddels zijn deze vragen beantwoord en is daar in het protocol in voorzien.
- Procedure incidenteel afname extra opvang: Geen opmerking OC
- Procedure incidenteel ruilen.
- Fusiebesluit peuterspeelzalen Geen vragen inzake het fusiebesluit, maar wel een vraag wat de fusie
voor de OC gaat betekenen. Hebben de genoemde peuterspeelzalen een eigen OC?
- OC reglement: Moet er nog iets in het reglement over one-drive? Bijvoorbeeld inzake wachtwoord
wijziging / vertrouwelijkheid.
• W.v.t.t.k
- Sigrid en Merjem willen lid worden van de OC. Kin Yi en Dési willen de OC gaan verlaten.
- Schaduwplekken Villa Kakel-bont Het plein in Oost is erg warm. Komen er nog meer schaduwplekken?
• Afsluiting: Om 21.40 wordt de vergadering gesloten
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