NOTULEN VERGADERING OC NAALDWIJK DRUIVENSTRAAT 3-3-2020
Datum:
Tijd:
Locatie:

03-03-2020
20.00 uur
Druivenstraat

Aanwezig:

Everieke Alblas, Ruud Bom, Brenda Hofland, Sylvia Kaat, Linda Rovers, Monique Strik,
Angelique Dessens, Maaike Willemsen en Sjoukje Breederveld
Angela Standhart, Bianca Vijverberg, Lex Barendse, Patrick Bos, Kimberly van Dijk en
Jessica Baars
Sjoukje Breederveld

Afwezigen:
Notulist:

Verslag verzonden aan: Bovenstaande
1. Opening + voorstellen Angelique
Opening door Monique om 20.02 uur.
Voorstelrondje alle aanwezigen.
In het bijzonder Angelique Dessens – nieuwe locatie verantwoordelijke. Angelique is nu 2 maanden
in dienst bij Kwest. Ze heeft 15 jaar geleden pedagogie gestudeerd. Vervolgens in Amsterdam Small
Business & Retail Management gestudeerd en 15 jaar in de retail gewerkt. Als laatste bij Prenatal op
grote locaties gewerkt. Ze vindt het belangrijk om veel in contact te zijn met ouders en kinderen bij
Kwest. Ze is dan ook veel op de groep aanwezig. Heeft een samengesteld gezin, 2 stiefzoons en 1
zoon samen. Op woensdag is zij niet aanwezig.
2. Notulen vergadering 17-10-2019
Notulen is vastgesteld
3. Centrale oudercommissie
Notulen is in concept klaar en volgt. Monique heeft de belangrijkste zaken vanuit de Centrale
Oudercommissie toegelicht.
4. Algemene punten Maaike uit bijlagen
 Belangrijkste punt van deze agenda is blijven KDV en BSO samen vergadering. Alle aanwezigen
stemmen in om dit niet meer te doen. Vanaf nu zullen de OC’s van KDV en BSO apart gaan
vergaderen. Vanaf hier splits nu de groep en gaan KDV en BSO apart verder vergaderen.
Vanaf hier splits de groep BSO en KDV.
Ruud is later en sluit aan (bij KDV).
Op dit moment 6 leden bij OC KDV: Monique (voorzitter), Bianca (penningmeester), Sjoukje
(secretaris), Lex (algemeen lid), Ruud (algemeen lid) en Linda (algemeen lid). Er kunnen 1 a 2
nieuwe leden aansluiten. Hier gaat Angelique achteraan.
Ruiltegoed
Sjoukje geeft aan dat ‘ruiltegoed’ op de agenda van de BSO staat, maar deze ook voor belang is van
KDV. In de huidige regeling melden ouders kinderen zo laat mogelijk af, aangezien het ruiltegoed
vanaf afmelding 6 maanden geldig is. Echter is dit niet wenselijk als er een extra dag aangevraagd
wordt, want er is bijna nooit plek. Daarnaast is het niet fijn voor DoReMi i.v.m. planning pedagogisch
medewerkers. Ruiltegoed is al eerder aan bod gekomen en werkt niet fijn. Dit komt o.a. door de
Flexkids app die niet gebruiksvriendelijk hier voor is.
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5. a. Babyonderzoek – toelichting Angelique
Kwest is benaderd door Universiteit Leiden met het verzoek om mee te doen met een baby
onderzoek over stress bij baby’s thuis en op de opvang. Per locatie is er 1 baby geselecteerd. In het
onderzoek worden ouders en pedagogisch medewerkers gefilmd in de dagelijkse activiteiten en
contactmomenten. Hoe wordt er in diverse situaties gereageerd zowel door baby, ouders en
pedagogisch medewerker. Er wordt wangslijm thuis en op de opvang bij de baby afgenomen en
vanuit daar het stress niveau gemeten. Er is 1 baby geselecteerd op de zandkorrels en Dailey
(pm’er) wordt hier ook bij betrokken. Een innovatief onderzoek wat belangrijk is om ook te melden in
de nieuwsbrief. Kwest deelt innovatieve ideeën/werkzaamheden te weinig met de ouders. Angelique
neemt dit mee in de communicatie.
b. Verbouwing DoReMi
Doremi is voornemend te gaan verbouwen door de groei die wij afgelopen jaar hebben doorgemaakt.
Uitbreiding van 6 naar 8 groepen. Er komen dan 2 groepen bij, 1 baby groep en 1 verticale groep.
Groepen van 12 baby’s willen we niet meer hanteren in de toekomst. Kantoor medewerkers zullen
dan (tijdelijk) verhuizen naar boven. Plannen om de verbouwing in april/mei te gaan starten en in
september af te ronden.
De pedagogisch medewerkers krijgen de vrijheid om aan te geven of ze op een nieuwe groep willen
werken.
c. Toelichting mededelingen (vanuit de nieuwsbrief)
Fijn dat er aandacht is voor het parkeren en dat er terugkoppeling wordt gegeven in de nieuwsbrief.
Als OC zelf punten heeft voor de nieuwsbrief dan altijd doorgeven.
d. Stelling: Fotograaf voor de babygroepen
De gehele OC is het er mee eens dat de fotograaf alleen op de peutergroepen gaat komen. Dit zal
waarschijnlijk aan het einde van dit jaar zijn. Daarnaast valt de kwaliteit van de foto’s de afgelopen
jaren tegen. Voorstel gedaan om contact op te nemen met Knappe koppies. Angelique gaat hen
benaderen en de andere fotograaf afzeggen.
6. Aan het hek
Kwest handelt volgens het protocol van RIVM en GGD. Dit is ook via de app gecommuniceerd.
Daarnaast worden deurkrukken meerdere keren per dag schoongemaakt en worden er
wegwerpdoekjes gebruikt. Bij verdenkingen/paniek wordt er direct een pushbericht verstuurd.
Angelique gaat navragen wat het budget is voor de OC. Vervolgens zal OC gaan bekijken hoe en
waarvoor dit geld gebruikt gaat worden.
Soms worden er kindjes gebracht die geen koorts hebben maar duidelijk klachten hebben die
mogelijk worden onderdrukt met koortsverlagende medicatie. Binnen Kwest hanteren wij afspraken.
De communicatie en overdracht is niet altijd volledig bij de start van de dag waarbij belangrijke
informatie niet altijd wordt gedeeld met de pedagogisch medewerker.
7. Rondvraag
Linda Rovers biedt hulp aan Angelique voor de klachtenregistratie.
8. Sluiting vergadering
Monique sluit om 21.37 uur de vergadering
Vergaderdata voor 2020
- Woensdag 27 mei
- Maandag 7 september onder voorbehoud
- Donderdag 15 oktober
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Actiepunten:
Werving 1 a 2 nieuwe leden voor OC.
Het delen van innovatie ideeën/werkzaamheden met ouders.
Knappe koppies benaderen en andere fotograaf afzeggen.
Navraag doen wat is budget voor OC?
Nieuwsbericht: brengen van zieke kinderen.
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