
Oudercommissie Yes Sportlaan  (online) overleg 29-03-2022 
1 Personele bezetting  
 Er zijn geen vacatures op dit moment, wel wat zieke collega’s    
  (locatie Sportlaan) . 

2 Halen/ brengen blijft het zo?  
 + brengen ’s morgens op de gang. 
 + ’s middags ophalen in de groep. 
 + Brengen ’s morgens ook rustiger voor PM’ers op de groep. 
 - Overdracht nu minder persoonlijk doordat het nu niet  één op één  
    is. 

3 Eten/ tussendoortjes/ drinken (BSO) te weinig?  
 BSO: elke middag vers fruit en drinken , rond 16.30u “tapas” schaal.  
 Er is buiten water ook siroop/ diksap.  

4 Wanneer gaat het ruilen/ extra opvang aanvraag weer doorgang vinden? 
Wordt nagevraagd door Annemiek aan directie.  
 

5 Overgang KDV- BSO 
Goede tip: Als kinderen 3.5 jaar zijn aangeven aan ouders hoe en wat als ze naar de 
basisschool gaan. Aanvragen, wat te doen, hoe werkt het? Voelt nu als een mega overgang 
en veel onbekend.  

6 Luchtkwaliteit in het gebouw 
Metingen zijn geweest, niet slecht, maar aircos; zijn 50.000 euro per ruimte. Qua geld niet 
haalbaar, maar ook niet per se wenselijk op de groepen. 

7 OC- GGD formulier nieuw?  
Voor Annemiek ook nieuw. Zij krijgt ook veel vragen en een interview. @ vragenlijst- 
antwoorden van OC die naar GGD is gegaan- naar Annemiek.  

 

8 Monkeymoves  
komt tot de zomer bij de BSO op ma, di en do middagen. Kinderen razend enthousiast. Juli 
evalueren binnen Yes! 

9 Publiceren op website notuleren overleg.  
Annemiek zet op de website wat van de notulen openbaar mag zijn. Soms zijn dingen nog niet 
openbaar voor alle ouders. In overleg zal Annemiek dan dingen uit de notulen halen voor 
publicatie.  

10 Studiedagen 
In planner al ver vooraf te plannen als er gebruik van wilt maken.  
PM’ers erop letten/ aangeven bij ouders of een kind die dag zal komen? 

11 Mails met informatie 
Gaat altijd via de algemene mail via Yes.  
Zelf checken of het mailadres nog klopt waar naar gemaild wordt. Dit kun je in het 
ouderportaal vinden. Bij wijziging de klantenservice van Yes informeren.  

12 Foto’s ouderportaal 
Sommige groepen vaak foto’s in ouderportaal en sommige groepen niet. Blijft een punt van 
aandacht. Meer één lijn erin? Voorstel bij de PM’ers om minimaal 1x per maand wat erop te 
zetten. Is de wi-fi nu in orde in alle ruimtes?  

 



13 Zindelijkheidstraining thuis + KDV 
Er is beleid vanuit Yes! Geef aan de PM’ers aan dat je ermee bezig bent dan kunnen zij dat op 
de groep natuurlijk ook doen.  
 

14 Activiteiten  nu alles weer hervat mag worden? 
Pasen gaat door. 
Vanuit OC de vraag of ze ook een helpende hand bij activiteiten nodig hebben of dingen 
kunnen voorbereiden voor de PM’ers als er een (feest) activiteit aankomt.  
Waar zouden de PM’ers behoeft aan hebben? 

15 Ontwikkelgesprekken 
Per kind is er een mentor aangesteld. Je kunt zelf een gesprek aanvragen als je wilt praten/ 
weten over de ontwikkeling die gezien wordt in de groep. Dit wordt gedaan a.d.h.v. Kijk- 
registratie.  

 

 


