NOTULEN VERGADERING OC NAALDWIJK GERBERALAAN
Datum:
Tijd:
Locatie:

15-10-2020
19.30 uur
Zoom

Afwezigen:
Notulist:
Aanwezig:

geen
Lisette
Mariette, Lisette, Martijn, Nadia, Danielle, Kim en Maaike

1. Opening
Vergadering start om 19.30 uur via Zoom.
2. Voorstelronde
Welkom aan Kim Verkade (ouder Eigenwijs), Maaike Veldhuizen (ouder peuteropvang), Nadia
Hamdan (ouder peuteropvang) en Daniëlle (ouder KwestKoters).
3. Punten vanuit de COV van
a. De directie verstuurd een adviesaanvraag voor het nieuwe tarief van 2021. Voor dagopvang
wijzigt dit tarief van € 7,62 naar € 7,89 per uur. Dit is nog onder het maximale uurtarief dat
vergoed wordt door de Belastingdienst.
De tariefstijging is noodzakelijk wegens de gestegen personeelskosten door corona (meer
uitval van personeel) en de te verwachten mindere bezetting in 2021. Er bestaat nog wel
een wachtlijst maar deze is voor dagen die reeds voor 100% vol zitten binnen Kwest.
b. Er zijn binnen Kwest 4 stints die niet om te bouwen zijn. Deze zullen niet meer in gebruik
genomen worden. Het vervoer van de kinderen blijft per busje of lopend.
c. Ruiltegoed kan tot nader order niet meer ingezet worden. Ruiltegoed opgebouwd na 13
oktober blijft nu 1 jaar geldig. Ruiltegoed van voor 13 oktober blijft nog steeds 6 maanden
geldig.
d. Kwest heeft de volgende maatregelen getroffen i.v.m corona:
i. Personeel kan zicht laten testen bij de GGD en wanner dit te lang duurt wordt er nu
ook in commerciele testlaboratoria getest om zo sneller de test te kunnen doen en
sneller de resultaten te kunnen ontvangen.Negatief getest personeel kan dan eerder
weer aan het werk. Bij een eventueel positief geteste medewerker word er een bronen contactonderzoek in gang gezet.
ii. Bij personeelsuitval wordt eerst eigen personeel en vaste invalkrachten ingezet. Als dit
niet meer mogelijk is wordt gebruik gemaakt van ondersteunend personeel met de
juiste (maar wellicht oudere) diploma’s, leidinggevenden of stagiaires. In het uiterste
geval wordt er in overleg met de branchevereniging afgeweken van het leidster- kind
ratio. Er wordt niet getornd aan het vier ogen principe en de veiligheid op de groep.
Indien een groep gesloten wordt i.v.m personeelsgebrek is dit voor risico van Kwest. Ouders kunnen
hiervoor gecompenseerd worden op de factuur. In de COC is besproken om dit dan pas na een half
jaar te verrekenen omdat dit om kleine bedragen gaat. Tevens heeft dit invloed op de toeslagen die
de belastingdienst toekent, ouders moeten de keuze krijgen of ze hier dus gebruik van willen maken.
4. Tariefverhoging 2021
Voor dagopvang wijzigt per 2021 het uurtarief van € 7,62 naar € 7,89. Dit is nog onder het
maximale uurtarief dat vergoed wordt door de Belastingdienst.
De tariefstijging is noodzakelijk wegens de gestegen personeelskosten door corona (meer uitval van
personeel) en de te verwachten mindere bezetting in 2021. Er bestaat nog wel een wachtlijst maar
deze is voor dagen die reeds voor 100% vol zitten binnen Kwest.
In verband met de start van vier nieuwe OC leden zal Martijn per mail de adviesaanvraag van Kwest
met betrekking tot de tariefverhoging 2021 delen met de nieuwe leden. Voor 4 november dient de
OC een antwoord aan Kwest te geven.
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5. Situatie Covid-19 Samsam en KwestKoters
Binnen Samsam en KwestKoters is personeelsuitval door corona gerelateerde klachten tot nu toe op
te vangen met het eigen team. Er wordt geprobeerd zo veel mogelijk vaste gezichten op de groep te
houden. Indien het echt niet anders kan dat er twee vreemden op de groep staan, worden de ouders
vooraf via whats-app geïnformeerd.
Momenteel zijn 2 PM’ers op peuterspeelzaal positief getest. Deze medewerkers hebben
griepklachten, maar knappen nu gelukkig op. Vanuit Kwest was het protocol klaar. Het Broncontactonderzoek is uitgevoerd. De ouders van de groep zijn geïnformeerd. Het telefoonnummer van
Mariëtte is gecommuniceerd naar de ouder in geval van vragen, een aantal ouders hebben contact
opgenomen.
6. Communicatie via flexportaal / Whatts-app
Waar wil de OC invloed op hebben? Per email of app doorgeven, Martijn zet het stuk daarna door.
Maaike geeft aan dat Flexkids niet altijd goed werkt. Er is deze week een update vanuit de software
leverancier geweest, de problemen met het niet weergeven van foto’s en bijlage zou nu verholpen
moeten zijn. OC geeft aan dat het als prettig wordt ervaring om via Whats-app op belangrijke
mededelingen in Flexkids geattendeerd te worden. Daarnaast is incidenteel contact via whatsapp
over hoe het gaat met het kind fijn.
7. Traktatiebeleid
Tot de sluiting vanwege corona in maart 2020 mocht er door de kinderen getrakteerd worden op de
groep bij verjaardagen. Sinds de heropening worden de traktaties verzorgd door Samsam. Deze pilot
loopt tot januari. De verjaardagen worden nog wel gevierd met een feestmuts voor de jarige, zingen,
muziek maken en alle andere rituelen. Er kan in de toekomst door de jarige kinderen gekozen
worden uit verschillende gezonde traktaties. Dit heeft de voorkeur van de OC. Er wordt nog als optie
aangedragen dat kinderen die Samsam verlaten omdat ze 4 jaar worden, eenmalig als afscheid
trakteren. Mariëtte neemt dit mee in de evaluatie van deze pilot.
8. Rondvraag
Peuteropvang Bijdehand is sinds augustus niet meer geopend op woensdag. Reden hiervoor is de
(sinds augustus 2020) wettelijke verplichting om 16 uur per week gesubsidieerde opvang te bieden
aan kinderen. Er is gekozen voor 8 dagdelen van 4 uur, een 5 e dagdeel op de woensdag is daarmee
roostertechnisch overbodig.
Vanaf dit jaar wordt er alleen nog met roetveeg pieten gewerkt tijdens de Sinterklaas viering
- Bij Kwestkoters zijn beide PM’ers gestart met de opleiding Montessori voor het jonge kind. Op
deze PSZ wordt gewerkt met het Uk en Puk thema en het Montessori gedachtegoed. Er wordt
ook gebruik gemaakt van Montessori materialen uit de onderbouw. Omdat de locatie in de school
is gevestigd is er veel overleg met de school. en met de BSO waarmee het lokaal word gedeeld.
Op dit moment is de groep nog niet vol. De doelgroep voor deze PSZ is kinderen die zullen
starten op de Montessori school.
- De OC moet bekender worden bij ouders, gezien de korte haal- en brengmomenten nu is het
extra lastig om live contact te maken met andere ouders
- Onze collega is bevallen van een dochter: Jackie
9. Sluiting
Volgende vergadering is op 15 december om 20.00 uur te Samsam of via zoom (afhankelijk van de
dan geldende maatregelen). We sluiten de vergadering om 21.00 uur.
10.Actiepuntenlijst
Wie

Wat

Wanneer

Martijn

Adviesaanvraag tarief 2021 delen met OC en advies vanuit OC aan
Kwest coördineren

zsm
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Martijn

Advies mb tarief 2021 vanuit OC aan Kwest coördineren

Voor 4
november

Lisette

Kraamcadeautje voor Michelle

zsm

iedereen

Voorstel stukje met foto naar Mariëtte voor op de site/ ouderportaal Zsm
Flexkids

Maaike

Neemt contact op met marketing bureau voor nieuwe
informatiebrief OC

15
december

Mariëtte

Checkt met Anita de mogelijkheden voor OC mail via andere
webapplicatie dan explorer

zsm
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