NOTULEN VERGADERING 18-6-2020
Datum:
Tijd:
Locatie:

18-6-2020
20.00 uur
Montessori

Aanwezig:

Everieke Alblas, Brenda Hofland, Sylvia Kaat Maaike Willemsen, Angela Standhart, Patrick
Bos, Kimberly van Dijk
Kimberly van Dijk

Afwezigen:
Notulist:

Verslag verzonden aan: Bovenstaande
1. Opening
Brenda opent de vergadering om 20.05 uur. Zij heet iedereen welkom in de nieuwe samenstelling en
de taken die horen bij de nieuwe samenstelling worden direct verdeeld.
Voorzitter: Brenda.
Notulen: Kimberly.
Penningmeester: Everieke.
Angela geeft aan dat zij per einde 2020 gaat stoppen met OC Kwest.
Patrick gaat ook stoppen. Kids stoppen met de BSO, blijft zo lang als nodig is.
Er zal actief geworven moeten gaan worden. Leidsters navragen en wellicht via school ook uitvragen.
Maaike vraagt na hoe het zit met het beheren van de kas. Is er een pinpas?
2. Notulen vergadering 03-03-2020
Notulen zijn vastgesteld.
3. Verdeling taken
Al gedaan bij de opening.
Ongevallenregistratie komt ter sprake. Map zal Maaike de eerste vergadering na de zomervakantie
meenemen. Dan bekijkt Kimberly met haar wat er gebeurd is en wat er verbeterd kan worden.
Verder komt Montessori ter sprake. Er wordt wel gekeken wat er gedaan wordt bij de schoolvrije
dagen die gelijktijdig vallen met de peuterspeelzaal. Er zijn verschillende mogelijkheden en per keer
wordt er bekeken wat er gedaan wordt.
KwestKoters brengen mag pas om kwart voor negen terwijl broertjes/zusjes al voor half negen op
school gebracht moeten worden. Is wel uitzonderlijk voor nu. Moet moeder zelf bespreken met
KwestKoters.
4. Centrale oudercommissie
* Woensdag wordt niet aangeboden op formulieren dus niet duidelijk of er vraag naar is. Wordt
onderzocht of er behoefte is op woensdag.
* Busjes zijn er in de zomervakantie wel voldoende waardoor kids op pad kunnen. Was vraag vanuit
het team.
* Stint is nog niets over bekend. Er wordt overwogen om ze af te stoten.
* Meer ruimte aan Druivenstraat door verhuizing administratie naar Honselersdijk.
* Scouting in De Lier nieuwe BSO groep voor vanaf 8 jaar.
* Terugblik Corona: lof voor medewerkers, samenwerking met de scholen was prima. Was allemaal
goed geregeld ondanks veranderende maatregelen.
* Jaarverslag en jaarrekening: resultaat was afgelopen jaar goed. Weer reserve opbouwen, bezetting
is beter geworden ten op zichtte van jaar eerder. Personeelskosten en scholing zijn gestegen als
gevolg van nieuwe cao en toch nog plus overgebleven.
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* Ruiltegoed: Is een terugkerend item. Kijken wat er mee gedaan kan worden. Wens is om termijn
te houden zoals deze is. Er is wel altijd ruimte om op te vangen bij de BSO. Niet duidelijk wat het
percentage ruiltegoed is wat ingezet kan worden. Wordt nogmaals over nagedacht. Misschien zou
een strippenkaart een oplossing kunnen bieden (met een geldigheidsduur van een jaar). Zit ook een
stuk in de communicatie (daar is winst op te behalen).
5. Punten Maaike uit bijlagen
* Ouders brengen kids in de ochtend in de vakantie met een boterham in de hand. Is het prettig om
op de BSO ook ontbijt erbij te betrekken? Kwest is daartoe wel bereid voor schoolvrije dagen en
vakanties. Verzoek is om te bekijken of ouders daar verder wel behoefte aan hebben.
* In Maasdijk een kindje overleden (niet op KDV) maar broertjes / zusjes wel op KDV en BSO. Kwest
ondersteunt het gezin waar nodig.
* Corona is goed verlopen. Wordt nog niet vooruit gekeken naar mogelijke recessie. Verwachting is
wel dat Olympus meer uitstroom gaat hebben na zomervakantie maar dat kan opgevangen worden
door de wachtlijst.
* Na vakantie wordt er bij Olympus gekeken naar de maaltijden door een voedingsdeskundige.
* Maandag start Murat bij Olympus, vanaf september 2020 gaat Andrew een opleiding doen en dan
niet meer op donderdag en vrijdag werken.
* Per september 2020 gaat Renate de Scouting in De Lier doen. Kay blijft bij Olympus. Doel is stabiel
team te creëren voor Olympus.
6. Stelling voor de volgende vergadering
Maaike wil het punt wel behouden. Nu is er geen stelling omdat er eigenlijk alleen heel hard gewerkt
is als gevolg van corona.
Kimberly geeft aan dat het aan te raden is Corona wel te evalueren en draaiboek klaar te leggen
voor een volgende keer met lessons learned.
7. Aan het hek
Brenda: kinderen hebben nog honger als zij thuis komen. Leidsters eten wel iets lekkers en de
kinderen krijgen dan niets. Momenteel wordt met bakjes gewerkt met vaste hoeveelheden waardoor
er soms kinderen zijn die te weinig hebben. Er zijn twee vaste eetmomenten op een middag. Maaike
neemt het mee.
Sylvia: Wiens verantwoordelijkheid is het dat de kinderen staan te wachten buiten het hek? Tot
normale tijd valt het onder school en normale tijd uit valt onder Kwest.
8. Rondvraag
Patrick: Jongste gaat van Regenboog naar Dalton. Kwest blijft bij Regenboog. Dalton gaat naar
Hoogeland.
Sylvia: Hoe zit het met wachtlijsten? Weet Maaike niet.
Brenda: Dag van de leidsters wat gaan we daar mee doen? Dat is op 16 september 2020. Doen we
via de app als budget bekend is. Patrick benaderd Bianca of we wellicht kunnen aansluiten bij KDV
voor dag van de leidster.
Er moeten nog voor drie locaties mensen voor de OC gezocht worden. Rehoboth, Druivenstraat en
Regenboog.
9. Sluiting vergadering
Brenda sluit om 21.30 uur de vergadering
Volgende vergadering
- Donderdag 15 oktober 2020 bij Olympus
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Actiepunten:
Werving nieuwe leden voor OC.

Ongevallenregistratie meenemen volgende vergadering
Dag van de leidster regelen
Bianca benaderen of we mee kunnen doen met KDV
Navraag doen wat is budget voor OC?
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