
 

NOTULEN  VERGADERING  OUDERCOMMISSIE 
 
 
 
Vergadering nummer     8 
Datum vergadering     26 september 2019 
Datum notulen     4 oktober 2019 
 
E-mail adres      oudercommissie.dewere@gmail.com 
 
 
 
Aanwezig 
Yes! Kinderopvang Locatiemanager De Were Rebecca Ringeling 
Voorzitter Oudercommissie     Hans Swagemakers 
Secretaris Oudercommissie    Mark Westerlaken 
Lid Oudercommissie     Ingrid Janssen 
Lid Oudercommissie     Miranda Verkerk 
 
 
 
Afwezig (gepland) 
Lid Oudercommissie     Rachel Newson 
 
 
 
Afwezig (ongepland) 
Penningmeester Oudercommissie   Stephanie den Dulk 
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# Notulen van de vergadering 
 

Actie 
Datum 
 

1 Omdat Hans verwacht dat zijn kind niet zo lang meer op de BSO zal 
zitten, worden er nog steeds nieuwe leden gezocht. Verzoek is aan 
Rebecca om dit kenbaar te maken aan de ouders. 
 

Rebecca 
7-Nov-2019 

2 Er zijn weer een aantal nieuwsbrieven verstuurd. Kwaliteit is duidelijk 
verbeterd en de oudercommissie is blij met de voortgang. 
 

 

3 Er zijn geen inkomende berichten op het e-mail adres van de 
oudercommissie binnengekomen. Het advies is om voor de volgende 
vergadering weer een aankondiging (facebook / e-mail) te sturen zodat 
ouders weten dat de oudercommissie weer vergaderd. 
 
De suggestie is om via de nieuwsbrief of Facebook te laten weten dat 
er weer vergaderd wordt/is. 
 

Rebecca 
7-Nov-2019 

4 Komende vergaderdata: 
21 november 2019, locatie volgt (in principe zonder Rebecca) 
 
Vergaderingen zijn op donderdag 20:00 in een oneven week. 
 

 

5 De code van de deur wordt 2 keer per jaar aangepast, in april en 
oktober. Deze moet in oktober 2019 weer vervangen worden. 
 

Rebecca 
11-okt-2019 

6 Het voorstel tarieven en pakketten 2020 wordt besproken. De redenen 
van Yes worden uitgelegd en het voorstel wordt intern besproken. Het 
voorstel tarieven en pakketten zal binnenkort naar alle ouders worden 
verstuurd. 
 
Post-meeting note: Zoals gevraagd door Yes! heeft Mark een reactie 
namens de oudercommissie gegeven op de nieuwe tarieven en 
pakketten. Dit was op 27-sep-2019.  
 

 

7 Bij de BSO wordt gebruik gemaakt van een Kiesbord. De aangeboden 
activiteiten zouden iets duidelijker gemaakt mogen worden als de 
kinderen een activiteit moeten kiezen. Zo kan het woord “knutselen” 
meerdere uitwerkingen hebben. 
 

 



 

# Notulen van de vergadering 
 

Actie 
Datum 
 

8 Op andere kinderdagopvang organisaties worden af en toe enquetes 
gehouden. Rebecca geeft aan dat dit ook bij Yes! gebeurd, maar dan 
via steekproeven. Een complete enquete opstellen voor alle ouders is 
in het verleden wel gedaan maar met wisselend succes. Het kost veel 
tijd en geld om een goede enquete te maken (door een derde partij) en 
men steekt dit liever in andere zaken. De oudercommissie kan zich 
vinden in deze benadering. 
 

 

 
 
 
# Notulen van de doorlopende actiepunten 

 
Actie 
Datum 
 

1 Kijk! 
De registratie vanuit Kijk! Gaat gedeeld worden, de vraag is nog hoe 
dat exact gaat gebeuren. De oudercommissie wenst op de hoogte te 
worden gehouden van de ontwikkelingen. 
 
Per 1 januari gaan daadwerkelijk registraties gedeeld worden. 10 
minuten gesprekjes gaan gepland worden op bepaalde vaste tijden (0-
4 jaar). 
 

 

2 Gezonde voeding 
Yes! heeft een gezonde voeding beleid, maar zou dit wat meer uit 
kunnen dragen. Graag zo doorgaan. 
 
Wat is het protocol met betrekking tot allergien en hoe worden 
(nieuwe) medewerkers hierop geinstrueerd? 
 

 
 
 
 
 



 

# Notulen van de doorlopende actiepunten 
 

Actie 
Datum 
 

3 Personalia 
Inmiddels bestaat er een wachtlijst op de BSO en het kinderdagverblijf 
op bepaalde dagen. Het is de planning dat het lokaal boven weer in 
gebruik genomen worden voor een 3+ groep. Lokaal is nog niet af en 
moet nog worden goedgekeurd. 
 
Er zijn kleine wijzigingen in personalia, maar het meeste wordt 
opgevangen met huidige medewerkers. Een persoon is aangenomen, 
maar het is moeilijk om momenteel mensen te vinden. 
 

 

4 Kindplanner 
Er is een lijst van verbeterpunten opgesteld waaraan gewerkt wordt. 
De oudercommissie vraagt zich af wat de status is van in te voeren 
wijzigingen en op welke termijn we wat mogen verwachten. 
 

 
 

5 Verbouwing locatie De Were 
De verbouwing met betrekking tot alle kozijnen is zo goed als 
afgerond. Alleen het lokaal boven is nog niet helemaal af. Alles is zeer 
goed verlopen en het resultaat is keurig. Dit vindt Yes! en ook de 
reacties van ouders zijn louter positief. Er zijn tijdens de verbouwing 
ook geen klachten gekomen van ouders. 
 
Alles is opgevangen binnen het gebouw en lokalen zijn per stuk 
aangepakt. 
 
Een meerjarenplan gaat opgesteld worden per locatie, ook op De 
Were.  
 

 

 


