Oudercommissie KDV Tante Pollewop
Secretariaat: Ruth Wulms-Verstappen
Houtgraven 7
6086 PB Neer
oudercommissie@kdvtantepollewop.nl

Notulen vergadering oudercommissie 14 juni 2022 bij Kelly Venner.
Aanwezig: Desirée, Kelly, Lieke, Louisa, Ruth en Jenny (sluit later aan)
1. Vorige notulen:
Er zijn geen op- of aanmerkingen over de vorige notulen.
2. Leidsterdag
Doordat Jenny later aansluit beginnen we met het bespreken van de leidsterdag. Er wordt
gebrainstormd over een idee en een besluit genomen. Kelly zal hierover een mail sturen naar de
ouders. Belangrijk hierbij is om de emailadressen te versturen via BCC. De andere taken zijn ook
verdeeld.
3. Ingaande en uitgaande stukken
in: uit: 4. Mededelingen vanuit oudercommissie:
• Reglementen zijn ondertekend.
• Ruth heeft een reglement thuis liggen voor het geval we dit als oudercommissie nodig
hebben.
• Vanuit de bso is er geen reactie meer gekomen van een ouder om lid te worden van de
oudercommissie. In september wordt het bericht nogmaals geplaatst. Jenny bekijkt nog of
we ouders kunnen benaderen van kinderen die in september starten met school.
5. Mededelingen vanuit de directie:
• Personeel: Lotte, Lotte en Danée hebben een vast contract gekregen voor 30 uur.
Maud is bezig met haar scriptie. Na de vakantie zal zij als leerkracht op de basisschool
beginnen. Er wordt nog bekeken of er nog nieuw personeel aangenomen moet worden in
verband met de nieuwe indeling binnen de dagopvang. Tevens is het ook nog niet duidelijk
of Wiske meer dagen open zal gaan.
• GGD inspectie: Er is een BSO-inspectie geweest van de GGD en een zienswijze hierop kan
nog worden ingediend. Over het algemeen is de GGD tevreden. Er is een aandachtspunt
benoemd over het feit dat de basisgroep te groot is als de kleintjes meegenomen worden
naar BSO Wiske. De GGD is van mening dat er 2 basisgroepen gemaakt moeten worden
want dit zou te weinig stabiliteit bieden voor de kinderen. Er is dan echter ook meer
personeel nodig. De GGD heeft het voor nu goedgekeurd maar het blijft een
aandachtspunt. Jenny dient nog een zienswijze in.
Femke werkt af en toe binnen de BSO. Zij is nog bezig met haar opleiding pedagogisch
medewerker en bij goed functioneren mag iemand af en toe binnen de bso werken. De
GGD is echter van mening dat haar diploma als helpende welzijn niet voldoende is binnen

de bso en dat er verklaring dient afgegeven te worden hoever Femke is met de opleiding
om formatief ingezet te kunnen worden. Het is even wachten op het definitieve rapport.
6. Protocollen en beleid
• Vaste opvang: In maart is door Jenny aangegeven om van het uurtje-factuurje over te stappen
op vaste dagdelen. Het personeel is positief over de wijziging die Jenny wil invoeren voor vaste
dagdelen in plaats van flexibele opvang. Flexibele opvang blijft wel nog mogelijk. Het beleid is
opgesteld en wordt doorgenomen. Er wordt nog besproken of er eventueel een 40 weken
opvang wordt opgenomen. Dit is inmiddels opgenomen in het tarievenoverzicht. In september
zal hiermee gestart worden en binnenkort wordt dit gecommuniceerd naar ouders toe. Het
tarievenbeleid wordt door de oudercommissie goedgekeurd. Voor de bso is het nog niet
helemaal duidelijk of dit ook gaat veranderen. Dit zal Jenny nog via de app met ons
communiceren. We kunnen dan ook via de app onze goedkeuring of afkeuring geven.
• Voedingsbeleid: Tijdens de vorige vergadering is het voedingsbeleid besproken. Jenny heeft
dit erna met de personeelsleden besproken. Het laatste punt is hierbij niet aan bod gekomen.
Dit wordt de volgende keer besproken. Bij de BSO is de afspraak dat een kind 3 boterhammen
per dag mag eten. Volgens de schijf van vijf hebben kinderen voldoende aan 1 boterham ’s
morgens en 2 ’s middags. Ouders stellen hier vaker vragen over waarom kinderen niet meer
mogen eten. Na een uitleg wordt het wel begrepen maar het is weleens lastig wat je hiermee
het beste kunt doen. De oudercommissie is het met Jenny eens om achter hun eigen beleid te
blijven staan.
7. Rondvraag:
• Kelly geeft aan dat het vaak onduidelijk is of ouders zelf de jassen en tassen van hun
kinderen mogen pakken. Na corona heeft personeel aangegeven dat zij het net zo prettig
vinden als zij zelf spullen van de kinderen pakken en dit geven aan de ouders. Enkele
personeelsleden geven nu echter aan ouders aan dat zij dit zelf kunnen pakken wat zorgt
voor onduidelijkheid. Jenny pakt dit op binnen het team.
• Intern wordt besproken wat het beleid is als kinderen koorts hebben. In principe mogen
kinderen komen behalve als ze 1 op 1 begeleiding nodig hebben.
• Insmeren: De afspraak is dat ouders hun kinderen thuis met zonnebrandcrème insmeren.
De leidsters smeren de kinderen ook in.
8. Actielijst
☐ ISY oproep plaatsen BSO oudercommissie-leden in september; Jenny
☒Mail verzenden ouders leidsterdag; Kelly
☐Bespreken ggd-rapporten
☐volgende bijeenkomst: 1 november 19.30 uur

