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Notulen (extern) vergadering OC 2-9-2020 
 
1.Opening en Vaststellen agenda 
 
2. Notulen vorige vergadering 18 mei 2020 
Geen opmerkingen. 
 
3. Acties 
-Test het portaal voor de oudercommissie. 
Er was een account aangevraagd in mei. Later nog een keer en niks van gehoord. Nog 
achteraan gemaild. Niks over te melden  nu.  
Blijft actie voor de volgende keer. 
-Print 7 keer het A3 jaarplan en geeft deze af in Afferden 
Is gebeurd en is verspreid.  
-Nieuw lid stuurt foto + introductie voor op de site. 
Is gebeurd 
-Er wordt besproken of  de dagplanning van de OKI via Ouderportaal gedeeld kan worden 
Iedere ouder Oki ontvangt bericht via ouderportaal of app.  
Bergen zet het bord buiten waarop staat wat er die dag gedaan is.  
-Er wordt besproken met medewerkers dat communicatie met ouders tijdens de intake  wordt 
besproken en dit wordt ook in de nieuwsbrief vermeld. 
Blijft een actiepunt. 
-Er wordt een opzet voor een jaarplan cyclus gemaakt. 
Is gebeurd. Is agenda punt 7 
 
4. Binnengekomen Mails en BOINK 
Geen noemenswaardige mails. 
Boink: 
Er is een app online m.b.t. de kinderopvangtoeslag. Staat ook in de nieuwsbrief.  
Er waren artikelen over de vergoeding van kinderopvangtoeslag van 8 juli.  
Er was een artikel over de uren en de kinderopvangtoeslag 2021. 
Beslisboom m.b.t. Corona. 
17 sept dag vd pedagogisch medewerker 
 
5. Dag van de pedagogisch medewerker 
Vanuit het Kienderbenkske wordt er ook aandacht aan besteed. 
Potje van de OC is bijna op en er komt niks meer binnen.  
Als OC kunnen we ook voorstellen aan ouders individueel hier zelf aandacht aan te besteden.  
Of een gratis online kaart vanuit de OC.  
Dit jaar een Celebrations met een kaart. 
Volgend jaar topdrop of zo. Afhankelijk van het overgebleven bedrag. 
Daarna een digitale (gratis) kaart met een oproep naar ouders om individueel zelf er aandacht 
aan te besteden en de uitleg naar pedagogisch medewerkers dat het niet meer vanuit de OC 
komt.  
 
6. Werving Leden OC Well en Wellerlooi 
Er komt een oproep op het ouderportaal van Well en Wellerlooi voor leden voor de OC. OC  
maakt een tekst om op het ouderportaal te zetten en mailt het. Met datum van de volgende 
vergadering en de info dat het 4x vergaderen is per jaar.  
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Bij ouders van een Oki heb je het risico dat ze niet lang in de OC kunnen.  
Er wordt ook gevraagd ouders direct te benaderen. 
 
7. Jaarplan Cyclus 
Besproken en aangepast. Komt bij deze notulen als bijlage.  
 
8. Thema Avond, week van de opvoeding 
Schrappen we voor dit jaar. 
 
9. Rapport Bergen 
Als iets verbeterd is moet dat bewezen worden aan de ambtenaar van de gemeente. De GGD 
wordt aangestuurd door de gemeente.  
-Zit er een max. aantal kn met een VVE indicatie per groep? Nee. VVE kind moet in een 
homogene groep zitten.  
-Voertaal is Nederlands. Als ouders Engels spreken wordt niet aan pedagogisch medewerkers 
gevraagd Engels te spreken. Moedertaal is heel belangrijk, maar in de groep wordt Nederlands 
gesproken.  
Pedagogisch medewerkers hebben scholing gehad zodat ze op hbo niveau zitten qua 
Nederlandse taal. Er zitten kinderen uit Polen en Iritrea en met die taal wordt ook niks gedaan. 
-Laatste pagina’s zijn voor de inspecteur en kunnen we niet veel mee. Tot en met blz. 9 is voor 
ons relevant. 
Mooi rapport. Complimenten.  
 
10. Rondvraag 
-prognose kostenontwikkeling kinderopvang 2021 
Er is een kostenprognose van 2021. Cijfers zijn nog niet gebaseerd op de werkelijkheid omdat 
veel onzeker is. In het 4e kwartaal komt een nieuwe prognose.  
Er wordt nu nog niet gerekend. 
-Ruildagen zijn een half jaar houdbaar. Is er door Corona een mogelijkheid tot oprekken? 
De dagen van 16 maart tot 11 mei zijn gecompenseerd. De 6 maanden termijn blijft 
gehandhaafd. Een dag van januari naar augustus is normaal 7 maanden maar wordt nu wel 
gezien als 5 maanden.  
-Als de basisschool een studiedag heeft en het kind niet naar de bso gaat?  
In het beleidsplan staat het uitgelegd.  
Deze dag kan gewoon geruild worden.  
-Opa en oma dag op meerdere locaties? 
Sommige locaties doen dat. De pedagogisch medewerkers mogen dat zelf organiseren.  
-Geluiden over de nieuwe tijden? 
Vanuit de ouders: het is wennen en anders plannen. De meesten gaan thuis eten en daarna 
kind naar bed en blijven in bed als het eventuele oudste kind gehaald wordt op school. 
Sommigen doen dat makkelijk, anderen vinden het lastig.  
Leidsters zijn er blij mee en merkten niet dat kinderen honger hadden. Al zijn er ook geluiden 
dat er een rijstwafel gegeven is.  
Sommige ouders in Bergen willen verlengen tot 14u om het oudste kind tegelijk op te halen. 
Spring zou vanaf 13u in beeld kunnen zijn. Spring verkoopt liever geen halve dagen maar liever 
hele dagen. 
Veel ouders tevreden over langere eigen ‘vrije’ tijd.  
Veel positieve geluiden gehoord. Sommige ouders en kinderen moeten er aan wennen.  
 
11. Sluiting 
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Afspraken/acties: 
-Portaal van de OC testen 
-Bespreken met medewerkers dat communicatie met ouders tijdens de intake  wordt 
besproken en dit in de nieuwsbrief vermelden 
- Een oproep op het ouderportaal van Well en Wellerlooi voor leden voor de OC.  
- OC levert de tekst aan voor de oproep op het ouderportaal van Well en Wellerlooi.  
-Pedagogisch medewerkers Well en Wellerlooi vragen ouders direct te benaderen. 
-Terug komen op het punt van studiedagen-ruildagen 
 
 
 
 


