NOTULEN VERGADERING OC HONSELERSDIJK
Datum:
Tijd:
Locatie:

29-6-2020
20.00 uur
Kwest Factory, Honselersdijk

Afwezigen:
Notulist:
Verslag verzonden aan:

x
Con Kester
Allen

1. Opening
▪ Welkom.
2.
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Mededelingen
Welkom Sanne Gardien. Korte introductie. Rare start voor haar in haar nieuwe job.
Mailbox. Er waren geen e-mails.
OC reglement 2020. Rob zorgt hier voor samen met Renee.
Terugkoppeling COC juni 2020. Jeanet heeft dit bij gewoond. Veel gebruik gemaakt van noodopvang.
Algemene zaken zoals communicatie, corona, nieuwe groepen, verhuizingen, zwangerschapsverloven
bij 28e wk., cijfers gelijk aan budget – iets hoger → gaat in de spaarpot voor “nood”. Busjes mogen
ook weer ingezet worden.
Stopzetten voorstelstukjes OC leden. Staat info op de internet site. Dit wordt vernieuwd.
Con Kester zegt op. Maakt het einde van het jaar af. Gaat ook de high wine hosten.

3. Notulen vergadering 11-11-2019
▪ Publicatie notulen. Geen opmerkingen. Volstaan weer.
4. Oudercommissie
▪ Corona. Communicatie en afstemming met Startblok ging wat rommelig. Op Kwest zelf “gewoon
oppakken en roeien met de riemen die je hebt”.
▪ Voor volgend overleg – in de herfst – graag wat punten bedenken die halen/brengen veilig en
praktisch maken/houden.
▪ Ouders hebben wat aan betrokkenheid gemist. Ervaren een professionele aanpak m.b.t. stopzetten,
regels en communicatie er om. Ook compliment voor herindelen vd groepen en dagen wanneer de
scholen weer gingen beginnen.
▪ Voor de kinderen die wel opgevangen werden was het wel eens rommelig m.b.t. flesjes, slaapjes,
etc.
▪ Overige tips en verbeterpunten worden gedeeld en aan/opgenomen.
▪ Communicatie m.b.t. overdragen/ophalen/verloop van de dag is moeilijk en nooit voldoende – ook
hier tips.
▪ Vakanties komen er aan. Verwachten op alle locaties veel drukte, maar gaat goed komen.
▪ Jantiena wil blijven bij de OC als het nodig is, blijft oproepbaar, gaat in de tussentijd iets anders
doen.
▪ Verplichte onderwerpen. Vraag… Er wordt bijgehouden hoeveel en wat er aan incidenten plaats vindt.
Kan dit gedeeld worden?
▪ Overleg heeft plaats gevonden over de indeling van het nieuwe speelplein.
5. Punten Kiekaboe (Renee)
▪ RI&E Kiekaboe. Is opgepakt. Zaken worden vernieuwd en ontwikkelpunten worden bijgehouden.
Elkaar “controleren” is helaas nog niet geïmplementeerd. Renee pakt dit op. Bijv. brandveiligheid
maatregelen en voorzorg. Er zijn wat puntjes naar boven die beter kunnen.
▪ Overdracht is besproken.
▪ Verbouwing – plein Kiekaboe (Zeepaardjes) is opgeknapt. Guppy groep – deur is verplaatst en dit is
uiteindelijk mooi en praktisch geworden.
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▪
▪

▪

Zwangerschappen zorgen voor wat druk op het zoeken van personeel. Lijkt goed te komen. Ook wat
meer verloop. Zorgt voor wat meer wisselingen van de juffen op de groepen.
Traktaties – zijn nu nog “verboden” bij Kiekaboe. Er wordt gevraagd om advies. Houden we dit zo?
Met als voorwaarde dat de juffen er een extra mooie dag van. De uitkomst hiervan kan voor
wijziging in beleid zorgen.
3+ kinderen / Zeepaardjes - over laten gaan met 39 maanden i.p.v. 42 maanden. Druk van de
peutergroepen afhalen. Wordt per kind bekeken en besloten.

6. Punten Kwestfactory BSO/Peuterhof
▪ Ontbijten op BSO. Beleid gaat worden om dit niet meer toe te staan. Ontbijten doe je thuis. Kwest
verzorgt de voeding.
▪ Woensdag open? Er wordt opnieuw bekeken of dit toch gaat gebeuren.
▪ Verbouwing gaat door. Lijst van opknappunten wordt weer geüpdatet.
▪ VVE 16. Peuterhof kan 1 puntje omhoog.
▪ RI&E Factory. Wordt naar gekeken en er komen veel vragen die in het teamoverleg worden
besproken.
▪ Een medewerker gaat stoppen op BSO – niet op Peuterspeelzaal. Er wordt gezocht naar extra
personeel.
7.
▪
▪
▪

(Actie) punten
Publicatie notulen is gebeurd.
Volgende vergadering 23 september 2020. Kiekaboe. 20.00 uur.
High Wine najaar 2020 – Con denkt na hoe wat en wanneer….

8. Huiswerk
▪ Extra present voor de locaties.
▪ Voor de dag vd leidster – 17 september.
9.

Sluiting
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