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Er is geen interesse in de woensdagmiddag opvang
Konnect
- Wanneer er een fout op Konnect verschijnt zoals de verkeerde aankondiging van
Sintermerte dit bericht verwijderen maar teven plaatsen dat het een fout was. Zo
voorkom je dat leidsters bezig blijven met het beantwoorden van berichten die ouders
sturen omdat ze het “foute” bericht niet meer kunnen vinden.
- Marion vraagt na hoe je de gebruikersnaam kunt wijzigen.
- Er zijn vragen over het feestdagen beleid. Hoe kan het dat er ineens wel compensatie
mogelijk is voor de feestdagen? Door de komst van Konnect is alles beter te overzien en
dus is het plannen handiger. Mensen hebben vanaf nu recht op compensatiedagen als
hun kind normaal op een feestdag gebruik maakt van de opvang.
De achternaam van Joyce was verkeerd geschreven.

Mededelingen
IKK ontwikkeling (innovatie kwaliteit kinderopvang)
We nemen met Marion een presentatie door over de ontwikkeling van IKC. Deze presentatie kan
helaas niet worden toegevoegd aan de notulen.
In dit plan zijn 4 pijlers:
1. Kinderopvang is een vak
Er komt permanente scholing voor alle medewerkers binnen de kinderopvang. Op dit moment is nog
niet duidelijk hoe de scholing eruit komt te zien. Het beleid hiervoor wordt door de overheid bepaald.
Het is steeds meer de bedoeling dat er coaching on the job wordt gegeven, maatwerk. Alle
medewerkers moeten een taaltoets maken en daarmee een 3F (functioneringsniveau) behalen.
2. Kind centraal
Per januari 2018 is het wettelijk verplicht dat ieder kind binnen de opvang een mentor heeft. De
mentor is verantwoordelijk voor het volgen van de ontwikkeling van zijn kind. Binnenkort is via
Konnect zichtbaar wie de mentor van jouw kind is. Bij de baby groep is het mentorschap nog
complexer. Een nieuwe baby wordt gekoppeld aan 1 leidster, de mentor. Deze leidster is de verzorger
van de baby. Alle dagdelen dat de baby er is werkt de mentor aanwezig. De mentor werkt alleen maar
1 op 1 met de baby. De eerste vier weken is er 1 mentor in beeld. Als de baby gewend is dan wordt
door de vaste mentor een 2e gezicht geïntroduceerd. Dit lukt natuurlijk niet in periodes van vakantie
en bij ziekte.
De ontwikkeling die gevolgd wordt dient te worden overgedragen van baby/dreumesgroep naar
peutergroep (mits ouders toestemming geven). Daarna van peutergroep naar school en zelfs van BSO
naar school. Hier is nog verbetering nodig. Het zou mooi zijn wanneer er ook vanuit school zaken
worden doorgesproken richting BSO en opvang, ook hiervoor dienen ouders toestemming te geven.
3. Stabilitieit in de praktijk, ruimte voor pedagogisch maatwerk
De BKR gaat veranderen. Dit is de kind leidster ratio. Bij baby’s is dit nu 1 op 4 kinderen, dit wordt 1
op 3 kinderen. Bij de peuters is dit 1 op 8, dit blijft gelijk. Bij de BSO is dit nu 1 op 10 kinderen, dit
wordt 1 op 12 kinderen. Drie uur per dag mag je afwijken van de BKR. De tijdsvakken hiervoor zijn

flexibel, dit mag de organisatie voortaan zelf in gaan delen. Wel dient dit helemaal omschreven te
worden.
4. Veiligheid en gezondheid
Het vier ogen principe is alleen geldig binnen de dagopvang, bij de BSO niet. De RI (risico
inventarisatie) komt te vervallen. We houden nu de RI van afgelopen periode aan in 2018 totdat er
iets nieuws komt.

Rondvraag
- Biedt Hoera nog steeds de mogelijkheid tot zwemles aan? Ja, dit is terug te lezen in de
reclame folder van Hoera.
- Het email adres van de oudercommissie moet worden aangepast, wie kan dit? Marion
gaat hier actie op ondernemen. Bianca moet gekoppeld worden aan het mail adres.
- Kan er een link van Konnect geplaatst worden op de site van Hoera?
- Op de site van Hoera staat nog steeds de oude informatie van de oudercommissie.
Kunnen de stukjes die wij zelf geschreven hebben aangepast worden op de site? De
website wordt momenteel aangepast door Marion Curvers, zij gaat dus ook hiermee aan
de slag.
- Wanneer gaan we komende maanden vergaderen? Bianca gaat 4 maandagen inplannen.
- Worden de kinderen onder begeleiding van BSO medewerkers van de onderbouwlocatie
naar de bovenbouwlocatie gebracht? Ja, ten alle tijden gaat er een begeleider met de
kinderen mee. Het kan zijn dat ouders een toestemmingsverklaring hebben ondertekend
en een kind alleen mag fietsen. Voor het vervoer van en naar huis en het vervoer van
locatie naar locatie dienen ouders een aparte verklaring te ondertekenen. De begeleider
van de BSO brengt de leerlingen nu om 8.10 uur ipv 8.15 uur.
- Is er overdracht van de opvang richting school? Ja die is er maar op dit moment staat dit
op een laag pitje. Door de fusie en verhuizing hebben andere zaken prioriteit gehad. Dit
moet in de toekomst weer beter worden.
- Het is onduidelijk wanneer ouders een gesprek over de ontwikkeling van hun kind
hebben. Wanneer is het de bedoeling dat dit plaatsvindt? Volgens Marion weten alle
leidsters wanneer ze ouders moeten uitnodigen voor een gesprek aan de hand van
observatieinstrument KIJK. In de praktijk blijkt dat lang niet alle ouders een gesprek
hebben. Marion gaat informeren bij de groepen.
Volgende vergadering
Notulist: Anneke

