
Verslag OC vergadering 5 Februari 2019 

 

Aanwezig: Sandra, Chantal, Christel, Chantal de Jong, Wendy 

Afgemeld: Renate 

 

 

1. Opening 

2. Vaststellen van agenda: geen aanvullingen. 

3. Goedkeuren notulen vorige vergadering: 

- Het blijkt naar aanleiding van de vorige notulen dat de behoefte aan C-

zwemmen toch niet zo groot is als gedacht. Laco heeft extra instructeurs 

ingezet. Zwemles wordt door de ouders als heel positief ervaren. Kinderen 

krijgen voldoende aandacht en de groepen zijn niet te groot.  

- Vragen mbt tot paracetamol gebruik op de groepen is opgelost 

4. Mededelingen: 

a. OC: 

 Ontvangen mail/berichten van ouders:  

 Geen e-mail berichten van ouders binnen gekomen.  

 Sandra zet nog een keer een oproep op het ouderportaal om ouders 

te werven lid te worden van de oudercommissie.  

 Aktielijst is up to date 

 Voorjaarsactiviteit: Er wordt gekeken of we een activiteit gaan 

organiseren. Eventueel een wandeling bij de busjop. Wendy neemt 

contact op met Bertha Verschuren, haar man weet veel over de natuur, 

om te kijken of hij iets kan betekenen omtrent de activiteit.   

 

b. Hoera 

 Vernieuwd veiligheid / gezondheidbeleid 

In het protocol omtrent veiligheid en gezondheid staan locatie specifieke 

afspraken: Veiligheid, gezondheid en grensoverschrijdend gedrag. In het 

nieuwe protocol is vermissing toegevoegd. Hoe om te gaan met kinderen 

die “zoek” raken.  

Het protocol is aanwezig op iedere locatie.  

Mbt grensoverschrijdend gedrag krijgen medewerkers een cursus hoe om 

te gaan met mondige kinderen. Ook voor seksueel grensoverschrijdend 

gedrag worden de medewerkers geschoold. Wanneer gaan kinderen te ver 

en wat is te ver gaan? 

  

 Stand van zaken BSO Chill out   

BSO Chill out is gestart op 1-2-2019. Vergunning heeft lang op zich laten 

wachten, maar nu eindelijk groen licht. Ouders van kinderen die naar de 

BSO chill out gaan moeten wijziging doorgeven bij belastingdienst. BSO 

chill out heeft een apart LKR nummer. Ouders hebben 3 maanden de tijd 

om deze wijziging bij belastingdienst door te geven 

Kinderen hebben het erg naar hun zin bij BSO-Chill out.  

 

 Evaluatie lampionnentocht 

De lampionnentocht is ervaren als een fantastische avond. Zeker voor 

herhaling vatbaar. Zeer goede opkomst! Ook de leidsters van Hoera waren 

in grote getalen aanwezig! Echt super!  

  

 Jaarverslag OC 2018 

Christel maakt dit jaarverslag. Moet voor 1 juni 2019 gereed zijn.   

 

 Personele bezetting / groepsindeling 

Op dit moment is er een luxe positie bij de baby en peutergroep. De oudste 

kinderen in de babygroep stromen door naar peutergroep als ze kunnen 



lopen en toe zijn aan een nieuwe uitdaging. De oudste peuters van de 

rakkertjes stromen door naar de belhamels. Verwachting is dat rond de 

zomerperiode de doorstroom naar de belhamels plaats vind voor kinderen 

die 2,5 jaar oud zijn.  

Rondom babyspecialist heeft er een gesprek plaats gevonden met een 

trainster van de opleiding babyspecialist om een babyspecialist certificaat 

te kunnen krijgen. Er is een groot verschil met de opvang van nu en 

voorheen door het introduceren van babyspecialist. Veel 1 op 1 contact 

met kind en ouders.  

Op de babygroep wordt er gekeken om buitenbedjes te gaan gebruiken. 

Hier wordt nog aan gewerkt, buitenbedjes zijn duur in aanschaf. Daarbij 

komen nog de matrassen en lakentjes die tegen vochtigheid kunnen. Ook 

horen hier aparte protocollen bij die nog bekeken moeten worden. Ouders 

moeten apart toestemming geven of hun kind in een buitenbedje mag 

slapen. Hier wordt nog op terug gekomen.  

  

 

 GGD - rapport 

Niks verrassends, alles goed. Rapporten zijn ontvangen door de 

oudercommissie. Verder geen vragen over.  

Nieuwe wet geeft aan dat er geen locaties mogen worden samengevoegd. 

Dit werkt niet. Deze wet wordt door de branche genegeerd.  

 

5. Rondje langs de locaties: 

a. Molletjes (0-2 jaar): 

geen opmerkingen 

b. Rakkertjes (2-4 jaar): 

Geen opmerkingen  

c. Belhamels (2-4 jaar peuterprogramma):  

Geen opmerkingen 

d. BSO:  

positief, kinderen vinden het leuk. 

De eindgesprekken van de opvang en de intake gesprekken op school gaan 

samen plaats vinden.  

   

 

6. Datum en onderwerpen volgende vergadering 

a. Datum:   

Maandag 15 april of donderdag 18 april 2019 

 

7. sluiting 

  

w.v.t.t.k 

Geen opmerkingen.  

 

Actielijst 

 Voorjaarsactiviteit wel of niet?  

 

 

  
  
 


