NOTULEN VERGADERING OC HONSELERSDIJK
Datum:
Tijd:
Locatie:

18-11-2020
20.00 uur
Thuis, Honselersdijk – via Teams

Afwezigen:
Notulist:
Verslag verzonden aan:

Con Kester
Allen

1. Opening
▪ Welkom.
2. Mededelingen
▪ Mailbox. Nieuwe login vd mailbox ontvangen. Nog niets nieuws ontvangen.
▪ Terugkoppeling COC. Stappenplan hoe men zo min mogelijk mensen naar huis hoeven te sturen.
Goedkeuring gekomen op tarieven - advies ter harte genomen. Communicatie mag beter vanuit
Kwest. We tippen dit weer aan.
▪ Tarieven 2021 – zijn dus goedgekeurd.
3. Notulen vergadering 23-09-2020
▪ Publicatie notulen. Goedgekeurd.
4. Oudercommissie
▪ Stand van zaken Corona algemeen. Rustig in H’dijk. Enige is het kindje met Corona, waarover een
brief gestuurd voor gaat worden.
▪ Evaluatie nieuwe wijze van overdracht kinderen a.g.v. Corona. Dit gaat goed. Het weer is nog prima.
Peutergroepen nog via de buitenkant. Niet via slaapkamers. Nog een klein beetje zoeken.
▪ Overdracht naar ouders wordt nog niet op de app doorgegeven. Of kort verhaaltje van de dag. Wordt
nog gemist. Worden wel foto’s gedeeld.
▪ Ruiltegoed. Wordt verlengd naar een jaar i.p.v. half jaar. Dagen die voor de mededeling stonden,
bleven op een half jaar staan. Is dit duidelijk bij iedereen? Kan waarschijnlijk (deels) niet meer
ingezet worden. Communicatie is hier niet helemaal duidelijk over geweest. Dagen die in januari en
februari verlopen zijn dan kwijt. Helaas, maar ergens moet er een grens getrokken zijn. Zelfs in de
C.O.C. is dit anders voorbij gekomen, dus niet duidelijk. Vraag voor verduidelijking en beter voorstel.
5. Punten Kiekaboe / Peuterhof
▪ Ervaring 4 uur Peuterhof. Josien deelt ervaring. Heel leuk. Mist het lunch moment. Voorstel wat nu
ligt is prima. Ophalen gaat soepel. Zijn vaak al buiten. Paraplu is uitgedeeld voor als het weer minder
wordt. Hoe het ervaren wordt voor kinderen met VVE indicatie, is niet bekend. Kan nagevraagd
worden. Paraplu uitdelen is een leuk initiatief, worden luk raak uitgedeeld.
▪ Personeel. Veel zieken onder het personeel. Heel geschuif. Soms ook wat groepen samen moeten
voegen. 2 collega’s komen terug van zwangerschapsverlof. Snel gegaan. Lijkt meer rust terug te
komen op de groepen, kinderen reageren hier goed op.
▪ Pub quiz online als bedrijfsuitje met alle teams. Kerstpakket zal anders worden… door de carwash –
schoon het nieuwe jaar in. Met de auto er door om het pakket op te halen.
▪ GGD – is 2 weken geleden langs geweest. Niet verwacht. Heel positief gegaan. Veel aandacht op
hygiëne.
▪ December maand. Alle zwarte pieten vervangen door roetveegpiet. Zijn er druk mee. Allemaal
nieuwe versieringen. Kerst wordt weer leuk gemaakt voor de kinderen met lunch etc.
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6. Punten BSO KwestKids, KwestFactory
▪ Opening 2de locatie. Nog steeds een lange wachtrij. 20 kinderen. 4-7 jaar. In de aula van de
Hoeksteen. Over 2 jaar huis vd buurt klaar, dan daar naartoe verhuizen. Vele positieve reacties.
Mensen (2) worden aangenomen. Allemaal nieuwe mensen. 4 januari start. Meest praktische is dat
de kinderen van de hoeksteen ook dan hier naar toe gaan.
▪ Evaluatie voedingsbeleid BSO. Over gehad met verantwoordelijken. Wordt nog wel verder
besproken. Wordt ook nog steeds per situatie bekeken. Op inzicht. Ook op hartig/zoet. Ook met
drinken. Zorg voor altijd aanbod. Het bekijken loopt dus nog en vooralsnog geen aanpassingen.
▪ Herzien beleidsplan BSO. Overgang wordt anders bepaald. Door BSO zelf i.p.v. afd. plaatsing. Per
situatie en kind wordt dit bekeken. Per 1 jan. gaat dit in. Vraag is wanneer er communicatie plaats
hoort te vinden. Meestal komt dit vrij laat terwijl dit wel bekend is.
▪ Update schoolplein Startblok. Wilco heeft dit uitbesteed aan leraressen. Subsidie is aangevraagd. Er
zal een beroep gedaan worden op ouders. Enige ervaring is hierbij wel gewenst. Tafeltennis moet wel
echt weg.
7. (Actie) punten
▪ OC reglement – handtekening OC lid Peuterhof geregeld? Ja, is geregeld.
▪ Nieuwe datum – 10 februari 2021 - 20.00 uur Kiekaboe of thuis via Teams.
8.

Sluiting
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