NOTULEN VERGADERING OC DE LIER KC
Datum:
Tijd:
Locatie:

8-6-20
20:00 uur
KDV Duckie

Aanwezig:
Notulist:

Ruud Hanemaaijer, Trudy van der Meer, Sandra Buijs, Miranda Mirck en
Anita de Jong
Anita de Jong

Verslag verzonden aan:

Trudy van der Meer, Ruud Hanemaaijer, Sandra Buijs en Miranda Mirck

1. Opening
De vergadering wordt om 20:00 geopend
2. Wisselingen OC
Ruud zal per augustus 2020 aftreden, omdat Fem naar school gaat. Hij wordt hartelijk bedankt voor
de vele jaren dat hij deel heeft genomen aan de OC. Miranda en Sandra zijn onze twee nieuwe leden.
Zij zijn de vervangsters van Ruud en Chris.
De rollen zijn opnieuw verdeeld:
Voorzitter:
Miranda Mirck
Notulist:
Sandra Buijs
Meedenkend lid: Anita de Jong
Eind 2020 zal Anita de OC verlaten, omdat Fayen dan bijna naar school gaat. De voorkeur gaat uit
naar een man als vervanger voor Anita. Trudy gaat iemand benaderen.
3. Doornemen notulen vorige vergadering
 Trudy heeft navraag gedaan over het ophalen van de e-mail van de OC. Dit lukt soms wel,
soms niet. Dit schijnt ook via een app op je telefoon te kunnen. Trudy gaat hier nogmaals
navraag naar doen.
 Er zijn 2 mobiele airco’s aangeschaft. De test werd als heel positief ervaren door de PM’ers.
OC is erg blij met deze aanschaf. Ruud geeft aan dat airco’s 1 a 2 keer per jaar nagekeken
moeten worden. Trudy gaat hier achter aan.
4. Corona
 Korte evaluatie hoe stichting Kwest omgegaan is met de aanpak van Corona.
 Het wordt door de OC als erg positief ervaren dat er filmpjes gestuurd werden door de PM’ers
en er post werd bezorgd voor de kinderen. Dit alles kwam na 2,5 week op gang.
 KDV’s zijn weer volledig open nu, alleen de regel is dat kinderen die verkouden zijn thuis
moeten blijven of moeten worden opgehaald. Dit blijft erg lastig, er wordt niet meteen bij 1
snottebel gebeld, maar regels zijn regels. 18-6-20: Deze regel ondertussen aangepast.
 Het brengen en halen via de tuin en de looproute wordt als positief ervaren. Door het filmpje
van Samantha met Puk waren de kinderen ook voorbereid op de ‘nieuwe’ ingang, dat was erg
fijn.
 Voor de PM’ers en kinderen is het rustiger op de groep nu er geen ouders binnen komen.
5. Invalskrachten
De vaste invalster Desiree is zwanger en mag maar doorwerken tot 28 weken zwangerschap i.v.m.
corona. Er zullen dus veel vaker andere invallers komen. De OC is groot voorstander van een vaste
invalskracht!
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6. Wachtlijsten KDV Duckie
Er is nogsteeds een flinke wachtlijst, alle dagen zitten vol. Het blijft soms lastig plannen i.v.m. de
IKK (Wet innovatie kwaliteit en kinderopvang) regels.
Op de Kwik groep zitten nu op maandag, dinsdag en donderdag 14 kindjes. Anita vraagt of dit voor
de Kwek groep ook een optie is. Trudy geeft aan dat dit niet ideaal is. Het is rumoeriger op de groep
en er is een goede samenwerking nodig onderling, doordat er 3 PM’ers lopen op 14 kinderen. Kosten
technisch is het ook niet interessant.
De gemeente houdt een eventuele derde groep tegen. Ze weten nog steeds niet wat ze met het
gebouw willen.
7. Vakanties doorgeven
Belangrijk is dat ouders tijdig hun vakanties doorgeven aan KC Duckie! Sommige ouders melden een
vakantie/afwezigheid heel laat via de app, soms de eerste vakantiedag pas (dit wellicht omdat dagen
dan nog 6 maanden geldig zijn). Dit is heel lastig voor de planning van PM’ers.
Trudy gaat ouders via FlexKids vragen de vakantie tijdig door te geven.
8. Schriftjes voor kinderen van 0-2 jaar
Trudy komt met het voorstel om met de schriftjes te stoppen. Dit kost de PM’ers erg veel tijd. Er
wordt nu ook veel bijgehouden op flexkids. OC heeft de schriftjes als erg leuk ervaren. Voorstel is
dat nieuwe ouders geen schriftje meer krijgen en ouders waar naar geschreven wordt te melden dat
dit stopt. OC stelt voor om mijlpalen van een kind actief bij te houden via flexkids
9. Overig
 Er wordt opgemerkt dat de tuin er erg gezellig uit ziet, er is ook een nieuw houten keukentje,
een staande zandbak en een waterbaan. Het plastic speelgoed wordt steeds meer vervangen
door houten speelgoed, zowel binnen als buiten.
 Er zijn werkzaamheden rondom Duckie. De bereikbaarheid is minder goed. Trudy was niet
geïnformeerd door de gemeente. Hierdoor erg late berichtgeving naar ouders toe. Trudy heeft
z.s.m. deze informatie via de app gedeeld.
 De cursussen zijn weer gestart, o.a. BHV, kinder-EHBO, babytraining en Uk en Puk. Op 1
PM’er na zijn alle medewerksters nu gestart met de Uk en Puk cursus.
De Babytraining is volgens de IKK wet verplicht vanaf 2021. Ook wordt vanaf 2021 een 3F
taalopleiding verplicht, dit hebben de PM’ers van Duckie allemaal behaald. Rianne gaat
starten met een cursus stage begeleiding.
 Knappe Koppies, de fotograaf, is 3 ochtenden bij Duckie geweest. Super dat dit door kon
gaan op deze aangepaste manier.
10.Vergaderdatums 2020
 Begin juli; Vergaderen + uit eten OC
 Week 42: datum nog nader te bepalen
De Centrale OC vergaderdatums zijn:
 Donderdag 8 oktober
Sluiting
De vergadering wordt om 22.30 gesloten.
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