NOTULEN VERGADERING
KC KRIS KRAS / PO Kwetternest / BSO Kwestkids Maasdijk Kompas en Aventurijn
Datum:
Tijd:
Locatie:

3 maart 2021
20:00 uur
Kindercentrum Kriskras
Prinsenlaan 11 , 2676 VN Maasdijk

Notulist:
Verslag verzonden aan:

Lianne Berkhoudt
Coleta, Yvette, Gabrielle, Jessica, Kirsten en Laura

Notulen vorige vergadering goedgekeurd.
1. Opening
▪ Lianne opent de vergadering
▪ De notulen van het vorig overleg zijn goedgekeurd.
2. Mededelingen Kwest Kris Kras & Kwetternest Maasdijk
▪ Locatie KrisKras wordt verbouwd. De eerste plannen van de verbouwing zijn met de locatie gedeeld.
Bij deze verbouwing wordt alles aangepakt, de vloeren, muren, meubels, keuken etc. De begroting
hiervoor is nog niet bekend. Wij hopen dat de verbouwing dit jaar nog van start kan gaan. Dit wordt
waarschijnlijk in het 3e of 4e kwartaal gerealiseerd.
▪ Vanwege het Coronavirus is Kwest tijdelijk gestopt met rondleidingen op de locaties. Deze week
starten wij weer met rondleidingen aan 1 ouder of verzorger.
▪ Coleta vraag de OC naar de ervaringen in de Lock down periode bij Kris Kras en het Kwetternest.
▪ De ervaringen van de ouders zijn wisselend. De ene ouder had in de 1 e Lock down meer contact met
de groep dan in de 2e Lock down. Bij een andere ouder was dit precies andersom. Er was contact in
de vorm van een video, een kleurplaat of een andere knutselactiviteit in de brievenbus. Het contact
verliep via WhatsApp en er is ook gebeld met de ouders om te vragen hoe het thuis gaat.
▪ Het huidige exemplaar van het huishoudelijk reglement voor locatie Aventurijn is ondertekend door
Tamara. @Kirsten ondertekend het nieuwe exemplaar.
3. Mededelingen KwestKids Maasdijk
▪ Ook Yvette vraagt naar de ervaring in de Lock down periode, op locaties Kompas en Aventurijn.
▪ Ook bij de locaties van de BSO zijn de ervaringen van de ouders wisselend. De ene ouder is de
eerste Lock down gebeld, de andere de tweede Lock down. In het telefoongesprek werd genoemd
dat navraag werd gedaan naar de thuissituatie, omdat het betreffende kind een tijdje extra aandacht
nodig had. Afgesproken was met de BSO dat alle kinderen werden nagebeld.
▪ De tweede Lock down hebben meer ouders gebruik gemaakt van noodopvang. De kinderen die hier
geen gebruik van maken zijn minder in beeld.
▪ Bij verjaardagen zou het leuk zijn om toch een kaartje of een appje te sturen. Zo behouden PM’ers
ook een band met de kinderen die niet in beeld zijn.
▪ Het kan een leuk idee zijn om de kinderen van KwestKids Maasdijk een bericht te sturen met een
soort challenge. Een voorbeeld hiervan zou de berentocht kunnen zijn.
▪ De BSO-locaties zijn nog volledig in Lock down en bieden alleen noodopvang aan.
▪ Er wordt gevraagd om een planning toe te sturen van de vaste gezichten die de kinderen kunnen
verwachten.
▪ De aanpassing van het hek bracht een nieuwe gevaarlijke situatie. Er is daarom besloten de
aanpassing niet door te voeren. Een plaatje aan het hek bevestigen om te voorkomen dat kinderen
de klink aan de andere kant kunnen gebruiken was ook niet mogelijk.
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Vragen vanuit OC Maasdijk
Lianne heeft de COC-vergadering van 10 februari 2021 bijgewoond.
In de COC-vergadering is de nieuwe Kids Konnekt app geïntroduceerd.
In de COC-vergadering is het Klanttevredenheidsonderzoek ter sprake gebracht. De vragenlijst wordt
gebruikt om een benchmark onderzoek uit te voeren. Naast het benchmark onderzoek is er ruimte
voor een aantal extra vragen. Directie heeft de verschillende OC’s van Stichting Kwest gevraagd mee
te denken over de extra vragen. Lianne heeft deze vraag al gedeeld en verschillende reacties
ontvangen. @Lianne stuurt deze vragen voor 1 mei in.
Gevraagd wordt of er locaties zijn die hebben moeten sluiten vanwege de nieuwe maatregelen
omtrent het coronavirus. Bij DoReMi is een groep voor 1,5-2 dagen gesloten vanwege een positief
getest kind.
Er zijn wel collega’s ziek, maar het aantal collega’s dat positief test is laag.
Kinderen in de dagopvang mogen naar de opvang als zij alleen snottebellen hebben.
BSO-locaties hebben nog niet hoeven sluiten. Opvang bij zieken hebben wij op kunnen vangen
doordat wij nog alleen noodopvang leveren en er dus personeel ingezet kan worden die hierdoor
beschikbaar is.
Het voedingsbeleid komt ter sprake door in ingezonden vraag. Stichting Kwest volgt de richtlijnen
van het Voedingscentrum. Wij vinden het belangrijk om gezonde voeding te geven aan de kinderen.
Op locatie KrisKras gaven bij op de babygroepen nog Liga papvoeding. Dit was al langere tijd niet
meer toegestaan. Vorige week is besloten de regels te volgen en hiermee te stoppen. Er is de
afgelopen tijd geen aanpassing geweest, maar een toepassing van het beleid. Er zijn nog voldoende
alternatieven in het Voedingsbeleid van het Voedingscentrum. In de beginperiode dat het
voedingsbeleid werd ingevoerd werd alleen groente aangeboden. Kinderen kwamen met honger
thuis. Hierna zijn rijst wafels, soepstengels en crackers toegevoegd aan het aanbod.
Het voedingsbeleid kun je terugvinden op de website van Stichting Kwest. Daarnaast is de informatie
van het Voedingscentrum terug te vinden op de website van het Voedingscentrum.
De regels voor de Peuterspeelzaal zijn door de overheid aangepast naar 2 dagdelen in plaats van 1
dagdeel. Degenen die al langer op de wachtlijst staan en al eerder een kind op de peuterspeelzaal
hebben gehad, lijken hier niet van op de hoogte. @Dit wordt nagevraagd bij Plaatsing & Planning.
Verjaardagen en geboortes worden op de dagopvang door Kwest gevierd. Traktaties worden door
Kwest verzorgd en het betreffende kind krijgt een hoed. Het lijkt erop dat dit tijdens de noodopvang
niet altijd op die manier is uitgevoerd.
De wachtlijsten voor dagopvang lopen op. De donderdag is extreem druk en komt pas weer
beschikbaar vanaf april 2022. De aanpassing van de nieuwe babygroep naar verticaal heeft 4 extra
plekken gecreëerd.
Vanuit de OC komt de vraag of er extra PM’ers ingezet kunnen worden om de groepen te vergroten.
De ruimtes zijn hier te klein voor. Daarnaast is gevraagd of er een groep in school kan worden
opgestart. De wachtlijst is nog niet lang genoeg om deze vraag in gang te zetten.
De OC vraagt of er ook is gedacht aan nieuwbouw in plaats van verbouwing van de huidige locatie.
Scholen zijn geïnformeerd dat er de komende tijd veel kinderen worden geboren, de vraag is of er in
Maasdijk voldoende plek is om aan deze vraag te voldoen.
Vanuit de OC zijn wij het aanspreekpunt voor ouders. De ervaring is dat wij hier niet voor benaderd
worden. De vraag is hoe wij beter in beeld kunnen komen zodat wij tijdens de vergadering een
betere vertegenwoordiging kunnen zijn van alle ouders.
Claudia is gestopt bij OC Maasdijk. @Vanuit de OC moeten wij nog een bedankje brengen bij Claudia
om haar te bedanken voor haar inzet.

5. Volgende vergadering
▪ 26 mei 2021 om 20:00 uur.
6. Sluiting
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