Notulen extern online vergadering Oudercommissie Kienderbenkske
22-11-2021
1.

Opening en Vaststellen agenda

2.
Binnengekomen Mails/BOINK
Niet bekend
3.
Acties
Vragen van Ruben
Studiedagen
luiers
Zijn opgenomen in het verslag.
4.
Formulier Adviesrecht
Een document uit 2009. In 2012 laatste keer aangepast.
Gaan we zo gebruiken als het van toepassing is.
In de vergadering bekijken we wie het formulier invult. Dat rouleren we.
5.

Coaching plan

Dit plan gaat over VE gebied.

-blz. 3 Doelstelling 3 gaat over kijk cyclus. Niet enkel gebruik van kijk.
-blz 4 Per 1 jan 2022 11 locaties? Het zijn er 10 of 12. Wordt nagevraagd.

-blz. 5 Aantal kn per locatie vve en daar worden uren voor scholing pm’er aan verbonden.
Begeleiding is niet vast voor die uren voor die locatie. Het wordt over de locaties verdeeld.
Je moet aantonen dat je je inzet om je medewerkers te coachen.
Aan het einde van het jaar moet aangetoond worden hoe de uren zijn ingezet.
-Eerste doel: Hoe maak je verschil tussen borgen en zorgen? Misschien toevoegen?
-Is er soms ook externe coaching? Nee is er niet.
-Is een teamoverleg ook scholing/coaching?
-Hoe ziet de pm’er het in haar urenverdeling terug?
Na het contact met locatie manager wordt het formulier adviesrecht ingevuld.
6.

Uren/kosten berekening 2022

Geprobeerd kostenstijging te beperken. Door maatregelen te nemen kan de prijs minder hard
stijgen.
Wij hadden het gelezen als dit zijn de maatregelen en dit is de prijsstijging.
Mag je als houder het beleid aanpassen?
Als we niks doen wordt dit de nieuwe prijs. Maar door maatregelen te nemen wordt de prijs
gedrukt.
Er staat veel informatie in de brief die naar ouders kan gaan.
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Ruilen van dagen:
‘De medewerkers voor de kinderopvang liggen echter op dit moment niet voor het oprapen’
klinkt frustratie uit.
Zijn ouders niet bereid om meer te betalen om de flexibiliteit te behouden?
Het wordt steeds drukker op de opvang. Als de kinderopvang gratis wordt wordt het nog
drukker. Er zijn verschillende ruilmomenten de laatste tijd voor het eerst afgekeurd omdat
groepen vol zaten. Aan ruilen zitten heel veel kosten. Ze willen ouders niet teleurstellen. Als
een kind ‘s morgens ziekgemeld wordt moet de pm’er toch werken en mag niet naar huis. Bij
een ruildag moet misschien een pm’er extra komen. Dan is het 2x extra kosten. In sept, okt,
nov willen veel ouders ruilen. Pm’ers maken dan veel overuren, komt ook veel administratie bij
kijken.
Praktische maatregelen per 1 aug in laten gaan? Ouders tegemoet komen in schooljaar
afmaken.
Prijswijziging wel per 1 januari? Maar dan is er wel al een prijsbeperking maar nog geen
beperking in maatregelen. Niet eerlijk en niet te doen.
Verlengde opvang:
Min. 4 kn om iets te kunnen draaien. Advies om wo lunch te laten staan. Daar zijn wel 6 kn.
Vooraf aan de starttijd Oki en andere dagen lunch gaan eraf.
Luiers prima.
Inhoud brief zijn we het redelijk mee eens.
Eventueel op de ruildagen na. Dat is nog een ding. Er komt een nieuwe opzet. Daarop komen
we terug en gaan we het formulier adviesrecht invullen.
7.
Inspectie rapport Well
Interessant dat inspectie op afstand was.
Voorwaarden zijn toegelicht in het stuk. Acties opgepakt maar nog niet gecommuniceerd naar
ouders. Wordt altijd begin van het jaar gestuurd.
Is opgepakt en staat in nieuwe beleidsplan.
Blz. 10 eerste alinea sluit aan bij de 250u coaching.
8.

Plannen vergaderingen 2022

Ma 7 maart
Wo 1 juni
Ma 12 sept
Wo 16 nov
9.

Rondvraag

-In Afferden zou een pilot gedraaid worden om te lunchen bij de Oki misschien? Als locatie
mag je eten onder ontwikkelingsgericht werken laten vallen. Afferden wil onder Oki tijd
lunchen en kijken wat dat brengt. Eindtijd blijft dan 12.30u.
Kinderen van kdv eten om 11.30u en oki 12.30u. Bij de opvang moeten pm’ers dan lang achter
elkaar met kinderen eten.
10.

Sluiting
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Acties:
-overleg locatie manager.
-invullen adviesrecht formulier over coaching plan.
-Een nieuwe ouderbrief over uurtarief. Bespreken we a.s. do of vr in een nieuwe vergadering.
Voor 1 dec moet de brief verstuurd worden.
-Navragen of er per 1 januari 2022 11 locaties geteld worden?
Agenda voor de volgende vergadering:
-Terugkoppeling gesprek locatie manager over coaching plan.
-Pilot eten Afferden?
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