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Notulen oudercommissie Kienderbenkske    7 maart 2022 

1. Opening en Vaststellen agenda 

2. Binnengekomen Mails/BOINK 

Rustig in de mailbox. Geen aanmeldingen of vragen e.d. Alleen Boink-nieuwsbrieven. 

-In de nieuwsbrief van Boink stond dat er een speciale app is ontwikkeld om de luchtkwaliteit 

te verbeteren. Vooral voor PM’ers en de houder. De conclusie is vooral dat het 

ventilatiesysteem verbeterd moet worden.  

-Boink heeft een brochure gemaakt over het vaststellen van de uurprijs. Het is gedownload. 

-Een basistraining voor nieuwe oudercommissie leden. Kan online of in Utrecht. Als er nieuwe 

leden zijn dit benoemen.  

Foto gemaakt van ons in vergadering voor op Facebook.  

3.  Acties  

- Hoeveel locaties in januari? 

Vanaf januari tellen we 12 locaties. 3 kdv’s, 5 oki’s, 4 bso’s 

- Adviesrecht prijswijziging 

Eerste keer ingevuld.  

Komt in een aparte map op Boinkportaal bij alle formulieren adviesrecht. Niet bij externe 

notulen op de site.    

4. Terugkoppeling coachingsplan  

Er is een extra overleg geweest. 

Er worden kleine wijzigingen aangebracht. Een kleine aanvulling per locatie.  

Waarschijnlijk een plaatje maken over hoe het coachingsplan samenhangt met het 

pedagogischplan.  

Houder hoeft alleen maar aan te kunnen tonen dat dit besproken is. Adviesformulier hoeft niet 

perse.  

Er wordt geen formulier meer ingevuld.   

5. Pilot Lunch bij OKI in Afferden Vraag vanuit PM’er, hoe wordt dit ontvangen door 

ouders?  

Tijden zijn sinds dit schooljaar veranderd bij de Oki. Nu zijn de ochtenden van 8.30-12.30u.  

De signalen zijn dat het als prettig ervaren wordt dat de kinderen bij de Oki eten. Kinderen 

vinden het leuk en interessant en kunnen eventueel eerder naar bed als ze nog slapen. 

Kinderen die hierna naar kdv gaan is ook makkelijker dat ze geen 2 eetmomenten hebben op 

kdv. Zo krijg je meer structuur op kdv. 

PM’ers zijn tot nu toe positief. Tot de zomervakantie gaat het door en dan wordt het officieel 

geëvalueerd.  
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Sommige locaties zijn er ook voor en benieuwd naar de uitkomst. Andere locaties zijn er 

minder voor. In Bergen speelt het minder omdat daar geen Kdv van Kienderbenkske zit.  

Er zitten ook pedagogische en didactische voordelen aan. We weten niet hoe het aansluit bij 

Spring in Bergen.  

De pilot is alleen in Afferden.  

 

6. Pedagogisch beleidsplan  

In de jaaragenda staat dat we die in februari/maart bespreken. Als er geen wijzigingen zijn 

hoeven we het niet te bespreken.  

Er zijn heel veel wijzigingen gedaan. Niet qua inhoud maar wel qua opbouw. De opbouw ziet er 

heel anders uit.  

Het pedagogisch beleidsplan moest meer naar de locaties geschreven worden als advies van 

de inspectie. Voor iedere opvang in ieder dorp is een apart pedagogisch beleidsplan. Nu 12 

dus.  

Er is veel visueel gemaakt.  

Wij hebben adviesrecht in fundamentele wijzigingen.  

7. Veiligheids- en gezondheidsbeleid Eventuele wijzigingen en of incidenten 

bespreken 

Er zijn geen wijzigingen geweest. Alleen als je gaat uitbreiden of breken moet je opnieuw de 

risico’s inventariseren. Er is niks geweest waardoor het aangepast zou moeten worden. 

Ook geen ongevallen geweest.   

8. Inspectie rapport Siebengewald Is van 16 april 2019 en al besproken 

Landelijk register kinderopvang is de meest actuele lijst van inspectierapporten.  

Wellerlooi is de meest recente.  

In de mail van Boink krijgen we de kennisgeving van welke inspecties zijn geweest.  

We hebben nu de vergaderstructuur dat we iedere vergadering een dorp pakken. Anders kan 

een rapport er tussendoor schieten. 

9. Rondvraag  

-traktatie. Bij sommige Oki’s kun je als ouder met je kind zelf een traktatie maken/regelen en 

bij sommige Oki’s worden er koekjes vanuit de Oki geregeld. Afspraak is dat er bij een 

verjaardag vanuit de Oki wordt getrakteerd bij een afscheid in overleg met PM’er. Ruben gaat t 

navragen. Er zijn ook gezinnen die het niet zelf kunnen regelen. Dat is niet eerlijk.  

Vinden we het erg als er verschil in zit tussen Oki’s? 

 

-groepsapp Wellerlooi. In Wellerlooi zitten ouders in een groepsapp i.p.v. een verzendlijst. 

Hierdoor heeft iedereen elkaars nummer (niet wenselijk qua AVG) en ziet iedereen elkaars 

reactie. Ruben pakt dit op.  

 

-kwaliteit foto’s. Kwaliteit van de foto’s heel slecht.  

Telefoons zijn 2 jaar oud maar veel gebruikt.  

Er zijn nieuwe tablets. 
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Foto’s met de tablet verzenden is niet voor iedereen mogelijk.  

Er staat nergens dat het moet. PM’ers doen het zelf. Dan krijg je verwachtingen van ouders. 

Moet er dan in geïnvesteerd worden? 

Er wordt nagedacht over mogelijkheden. 

 

-Waren er opmerkingen over wijzigingen vanaf 1 januari? 

1 Reactie: was niet blij over het ruilen.  

Houder heeft veel reacties gehad. Ook mensen die niet snapten dat de OC ermee ingestemd 

heeft. Na uitleg van konden mensen zich er wel in vinden. Niemand heeft contact opgenomen 

met de OC hier over.  

-nieuwe aanwas OC leden 

Deze vergadering en de komende 2 vergaderingen stopt steeds 1 lid. PM’ers worden benaderd 

met deze info en de vraag of ze intensiever meedenken en ouders benaderen. 

10. Sluiting 

 

Volgende vergadering is 1 juni: 
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