NOTULEN VERGADERING OUDERCOMMISSIE
Vergadering nummer
Datum vergadering
Datum notulen

15
30 september 2021
12 oktober 2021

E-mail adres

oudercommissie.dewere@gmail.com

Aanwezig
Yes! Kinderopvang Locatiemanager De Were
Voorzitter + Secretaris Oudercommisie
Penningmeester Oudercommissie
Lid Oudercommissie
Lid Oudercommissie
Lid Oudercommissie
Lid Oudercommissie

Rebecca Ringeling
Mark Westerlaken
Stephanie den Dulk
Miranda Verkerk
Sabrina Zaalman
Annemiek Klaassen-Versluis
Cindy Meijer

Afwezig (gepland)

Afwezig (ongepland)
Lid Oudercommissie

Meggie Yuen

#

Notulen van de vergadering

1

Voor de nieuwe leden zijn na de vorige vergadering het reglement
oudercommsie en het huishoudelijk reglement oudercommissie
doorgestuurd. De nieuwe leden hebben kennis genomen van de
inhoud en geen verdere vragen of opmerkingen hierop.

2

Komende vergaderdata:
9 december 2021, locatie volgt (in principe zonder Rebecca)

Actie
Datum

Vergaderingen zijn op donderdag om 20:00.
3

Geen inkomende e-mail ontvangen op het e-mail adres van de
oudercommissie.

4

Schoolfotograaf staat gepland op 12 oktober, na een jaar
afwezigheid door corona.
Voor de peuterspeelzaal is de schoolfotograaf al langs geweest op
27 en 28 september, in combinatie met De Tandem.

5

Het advies nieuwe tarieven is ontvangen, geen verdere
commentaren daarop. Er is 1 klein commentaar gestuurd naar Yes!,
waar inmiddels een inhoudelijke reactie op is gegeven.

6

Het voorstelstukje voor de oudercommissie is inmiddels opgehangen
op de deur van de groepen voor betere zichtbaarheid.
Annemiek nog een stukje sturen naar Stephanie. Daarna kan
Rebecca het overzichtje weer updaten.

Annemiek

#

Notulen van de vergadering

7

Werkjes gaan voor de meivakantie en kerstvakantie mee naar huis.
Zo kun je als ouder veel beter de ontwikkeling van je kind volgen.

Actie
Datum

Ook zijn er recent tasjes met werkjes voor thuis meegegeven op de
Puppies en Pukkies. De oudercommissie vindt dit een goed initiatief,
maar merkt wel op dat dit voor 2-jarigen nog iets te moeilijk was. De
tasjes zijn weer terug en worden binnenkort weer meegegeven met
nieuwe opdrachtjes. Dit moet de komende tijd wat meer gaan leven.
Peuterspeelzaal doet de tasjes niet meer meegeven. Dit was alleen
met de lockdown.
8

Het advies is om voor de volgende vergadering weer een
aankondiging (facebook / e-mail) te sturen zodat ouders weten dat
de oudercommissie weer vergaderd.

Rebecca
1-Dec-2021

Er hoeft geen verdere vraag te komen voor nieuwe leden. Met de
huidge 7 leden is de oudercommissie goed bezet en ook goed
verdeeld over kinderdagopvang, peuterspeelgroep en BSO.
9

De code van de deur wordt 2 keer per jaar aangepast, in april en
oktober. Deze moet in april 2022 weer vervangen worden.

10 Er wordt gevraagd wat de huidige regels zijn met betrekking tot
rruildagen. Door de drukte op de kinderdagopvang mag Yes! deze
uiterlijk 2 dagen van tevoren goedkeuren.
11 Idee voor lente/zomer 2022: oudercommissie presentatie. Standje
bijvoorbeeld van 4 tot half 7.

Rebecca
1-Apr-2022

#

Notulen van de vergadering

Actie
Datum

12 De oudercommissie geeft aan dat Yes! iets meer zichtbaar mag zijn.
Als bijvoorbeeld de tasjes worden meegegeven past daar een
enthousiaste facebook post bij. Of als er gestart gaat worden met de
verbouwing van het plein. Daar moet meer passie in zodat ouders
meer betrokken zijn bij de organisatie. Deze communicatie mag echt
beter.
De vacature die recent op Facebook is geplaatst zag er zeer
verouderd uit en mag echt een moderne opmaak krijgen. Dit geldt
ook voor de website. De lay-out en content zijn zeer verouderd en
hier kunnen echt verbeterstappen gemaakt worden. Rebecca gaat dit
opnemen met het hoofdkantoor. Ook is het erg lastig om de juiste
informatie te vinden. Kijk maar eens hier:
https://www.yeskinderopvang.nl/sitemap.html

Rebecca
15-Oct-2021

#

Notulen van de doorlopende actiepunten

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.
Er worden nu daadwerkelijk registraties gedeeld. Dit moet op vaste
tijdstippen gebeuren en er is ook wat ontvangen door de leden. Als je
wil kun je een gesprek plannen. Het zou fijn zijn als observaties iets
uitgebreider worden omschreven in de commentaren. Extra tekst en
uitleg zouden voor veel ouders helpen om de observaties beter te
begrijpen.

2

Corona
Bijna alle maatregelen zijn opgeheven. Alleen ’s ochtends mogen
ouders niet op de groep komen en dit blijft voorlopig zo in verband met
korte overdracht. Over het algemeen bevallen korte overdrachten ’s
ochtends beter voor de meeste kinderen.
Voor de peuterspeelzaal geldt dat ouders nu ’s ochtends vanaf half 9
weer mee naar binnen mogen om te kijken. Met ophalen moet men wel
gewoon buiten blijven.

3

Overdrachten
De oudercommissie benadrukt dat overdrachten super belangrijk
blijven. Vooral bij de baby’s.
De oudercommissie oppert om een korte overdracht te schrijven in een
schriftje of met een kort briefje.
Bij de BSO zouden de overdrachten iets uitgebreider mogen.

4

Personalia
Bij Hoendersekade is Francis begonnen, tot grote tevredenheid.
Personeelstekort is zeker een issue, maar dit is tot nu toe goed op te
vangen met de bestaande vaste invallers.

Actie
Datum

#

Notulen van de doorlopende actiepunten

5

Kindplanner
Het blijft de oudercommissie opvallen dat de Kindplanner nauwelijks
nog wordt gebruikt voor foto’s, terwijl dit toch erg gewaardeerd wordt
door ouders, zeker bij speciale momenten. Er hoeven echt niet elke
dag 10 foto’s te worden gemaakt, maar zo af en toe een fotootje
ontvangen van je kind op de groep zou toch leuk zijn.

Actie
Datum

Medewerkers moeten ook voorzichtig zijn met wat op Facebook wordt
gezet ivm AVG, maar er wordt wel meer gedeeld de laatste tijd. Dit
vinden we een positieve ontwikkeling.
Bij de kinderdagopvang gaat het nog steeds leuk de laatste tijd wat
betreft foto’s. Laatste tijd wordt het nauwelijks gebruikt op de
peuterspeelgroep. Dit zou toch echt wat meer kunnen. Al is het maar
de dagplanning en wat voor structuur er in de activiteiten zit of wat de
thema’s zijn.
Ook staan de studiedagen van De Tandem er zelden in. Als het goed
is zou dit er wel in moeten staan. Rebecca gaat het nog
dubbelchecken.
Het zou fijn zijn als de vrije dagen duidelijk zijn aangegeven in de app
en kindplanner. Meer meedenken vanuit de ouder. Vrije dagen staan
er niet in en voor ouders zonder schoolgaande kinderen zijn de
planningen soms lastig te volgen.
6

Verbouwing locatie De Were
Er bestaat momenteel geen intentie om bovenste verdieping nog te
gaan gebruiken in de nabije toekomst.
Het plein / de tuin worden dit jaar aangepakt. Er wordt gestart op 12
oktober. De communicatie hierover is inmiddels verstuurd naar alle
ouders en hierop zijn geen verdere opmerkingen.
Het hekwerk zal ook rondom vervangen en verhoogd worden en gelijk
worden getrokken met de school. Momenteel is er wat discussie met
de gemeente over de verhoging van de hekken.

Rebecca
15-Oct-2021

