NOTULEN VERGADERING OC NAALDWIJK DRUIVENSTRAAT 15-10-2020
Datum:
Tijd:
Locatie:

15-10-2020
20.00 uur
MS Teams

Aanwezig:

Ruud Bom, Linda Rovers, Monique Strik, Angelique Dessens, Lex Barendse, Bianca
Vijverberg en Sjoukje Breederveld
Veerle Lievaart
Sjoukje Breederveld

Afwezigen:
Notulist:

Verslag verzonden aan: Bovenstaande
1. Opening
Opening door Monique om 20.00 uur.
2. Notulen vergadering 17-06-2020
Notulen is vastgesteld.
3. Centrale oudercommissie
Notulen was vooraf door Monique naar alle leden verstuurd. Monique heeft de belangrijkste zaken
vanuit de Centrale Oudercommissie toegelicht.
3.1

Onderbouwing prijzen
Het nieuwe uurtarief voor dagopvang zal € 7,89 worden. (Max te vergoeden uurtarief € 8,46).
De OC stemt hier mee in, Monique gaat dit doorgeven aan Irene.

3.2

Beleid m.b.t. ziekte
Het kan voor gaan komen dat een groep dicht moet i.v.m. geen personeel door corona. Er wordt
nu naar het beleid gekeken. Het is met name een wat als.. situatie.
DoReMi probeert dit uiteraard te voorkomen door flexibel te zijn in het inzetten van
gekwalificeerd personeel, eventueel administratief personeel en/of locatieverantwoordelijke. Het
4-ogen principe blijft altijd toegepast worden i.c.m. EHBO.
Via de app is er communicatie geweest m.b.t. de nieuwe maatregelen: korte overdracht,
dringend advies om mondkapje te dragen, de looproutes zijn aangepast, de nieuwe maatregelen
staan ook op de deuren gecommuniceerd, max 3 ouders in de hal e.d.
Eind 2020/begin 2021 zal er een overkapping gemaakt boven de voordeur, zodat (BSO) ouders
buiten droog en beschut kunnen staan.
Helaas is het niet mogelijk om met de BSO kinderen om 17.00 uur naar buiten te gaan i.v.m. het
weer. Een andere (extra) uitgang creëren is geen optie aangezien daar geen 1,5 meter afstand
gehouden kan worden en deze uitgang aan de weg zit.

4. Evaluatie dag van de pedagogisch medewerker
De organisatie is weer goed gegaan. PM’ers waren ontzettend enthousiast en waarderen deze extra
aandacht vanuit de OC. De OC heeft aan de lokale ondernemer gedacht: de SAPBAR.
Lastig is wel dat het totale budget voor de dag van de pedagogisch medewerker gelijk blijft, maar
het aantal leidsters groeit de laatste jaren. Budget per medewerker wordt dus steeds lager,
creativiteit is dus belangrijk.
5. Finance
De dag van de pedagogisch medewerker is nog gedeeltelijk gefinancierd uit budget van 2019. Er is
dus nog budget over van 2020. Angelique gaat nadenken over een cadeau: bv iets leuks om de hal
gezellig te maken, zodat het ook zichtbaar is voor de ouders. Angelique en Bianca pakken dit met
elkaar op.
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6. Corona protocol ‘de winter editie’
Eind 2020/begin 2021 wordt er een overkapping van 130 cm boven de voordeur geplaatst. Eventueel
wordt er een medewerker van DoReMi in de hal gezet om het verkeer daar beter te stroomlijnen,
zodat ouders niet in de hal met elkaar blijven praten (mogen max 3 ouders in de hal staan).
Kinderen met snotneuzen zijn nog steeds welkom. DoReMi volgt de beslisboom. De kans dat
medewerkers ook verkouden gaan worden is gezien de winter groter. Bij twijfel kunnen zij zich via
een commerciële test snel laten testen.
Medewerkers van Kwest mogen nog op verschillende locaties werken, maar als ze bij DoReMi nodig
zijn, zullen ze zeker niet op een andere locatie ingezet gaan worden.
7. Aan het hek
De reacties m.b.t. traktaties zijn verschillend. Sommige ouders zijn blij dat DoReMi het nu faciliteert,
andere ouders vinden het jammer.
Complimenten hoe DoReMi de bezetting op orde heeft m.b.t. het personeel. Er staan nog steeds veel
vaste gezichten op de groep, wat heel fijn voor de kinderen en ouders is. Complimenten voor de
PM’ers.
Angelique gaat navraag doen wat nu het beleid is bij het ophalen van BSO kinderen. Moeten ouders
bellen via de telefoon of via de deurbel? In principe moet eerst het kind van de dagopvang
opgehaald worden en daarna het kind van de BSO.
Lex neemt vandaag na 6 jaar afscheid van de OC. Bedankt!
De bereikbaarheid van de administratie wordt niet altijd als fijn ervaren. In de ochtend kan er gebeld
worden en in de middag zijn zij per mail bereikbaar. Echter duurt het soms lang voordat er reactie
op de mail komt en weet je niet of de mail in goede orde is ontvangen.
8. Rondvraag
Angelique is bezig met het werven van nieuwe leden voor de OC. Dit wordt vervolgd. Vacature van
Lex a.s.a.p. vervullen.
9. Sluiting
Nieuwe vergaderdata 2021:
Maandag 18 januari
Dinsdag 20 april
Woensdag 7 juli
Donderdag 14 oktober
Actiepunten:
Vastgestelde notulen versturen
Monique stuurt Irene een mail dat we akkoord zijn met uurtarief
Budget 2020 besteden aan iets leuks voor in de hal
Wat is beleid ophalen BSO kinderen (bellen of deurbel)
Complimenten doorgeven over bezetting op de groep aan PM’ers
Nieuwe leden werven
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Sjoukje
Monique
Bianca en Angelique
Angelique
Angelique
Angelique
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