NOTULEN VERGADERING OC NAALDWIJK SCHIEREILAND
Datum:
Tijd:
Locatie:
Aanwezigen:
Notulist:

17 februari 2021
20.00 uur
Online Google Meet
Jody, Claire, Nathalie, Anke,
Louise

1. Opening
2. Evaluatie vorige notulen
•

•

De locatieverantwoordelijke geeft aan dat de desinfecteerpaal buiten wordt neergezet wanneer de
weersomstandigheden dit toelaten. Momenteel is het onveilig omdat de desinfectiegel
verschillende kanten op waait door de wind. Ouders maken momenteel beperkt gebruik van het
huidige pompje.
Het mailadres van de OC kan worden uitgelezen.

3. Nieuws KwestHome, personeel, pedagogisch medewerkers
• Personeel van KwestHome neemt actief deel aan verschillende trainingen. In het kader van ‘Nice
to know’ en ‘Need to know’ kunnen ze een keuze maken uit trainingen als: geven van feedback,
mindfullnes, Engels, Kom in beweging e.d.
• In maart start één PM’er met de starttraining van Uk en Puk. Bij overige medewerkers is er
actieve borging om het certificaat te behouden. Hier wordt ook Video Interactie Begeleiding voor
ingezet.
• Er wordt door één PM’er een BHV opleiding gevolgd. Zowel bij de kinderopvang als de BSO is er
dagelijks minimaal 1 BHV’er aanwezig op de locatie gedurende de gehele openingstijd.
• Binnen het jaarplan wordt de focus gelegd op het onderdeel: Boekstart, boekenhoeken, contact
met de bibliotheek.
• Grondbox voor groep Lief is besteld.
• Er wordt geïnvesteerd in de samenwerking met de BSO. Er worden, onder andere, gezamenlijke
teamvergaderingen ingepland.
• De talenten van de PM’ers binnen de verschillende locaties van Kwest worden geïnventariseerd
waarna ze locatie overstijgend kunnen worden ingezet.
• Het carnavalsfeest wat deze week van start is gegaan, is een succes.
• De filmpjes die zijn opgenomen voor de opa’s en oma’s van Careyn, en kerstkaartjes zijn positief
ontvangen.
• Er is geen nieuws over de Stint of alternatieven.
4. Coronavirus
Contact tijdens sluiting
• Er is geregeld contact geweest met ouders tijdens de sluiting. Zowel via de
locatieverantwoordelijke middels mailcontact als via de leidsters door een belletje of appcontact.
Leden van de OC hebben dit als positief ervaren.
• Communicatie via de Flexkidsapp was helder en tijdig beschikbaar.
• Het langsbrengen van knuffeltjes was een leuk initiatief en moment van contact.
Noodopvang
• Het was fijn dat de noodopvang deze keer bij KwestHome georganiseerd kon worden. Voor
kinderen en PM’ers gaf dit rust.
• Er hebben veel ouders gebruik gemaakt van de noodopvang. Zo’n 75% is minimaal 1 dag
geweest.
• Elke dag is er een extra invalkracht ingezet.
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•

Samenwerking binnen het team van KwestHome is verstevigd. Tijdens de noodopvang hebben de
leidsters met verschillende collega’s samen gewerkt en hebben ze de kinderen van de
verschillende groepen goed leren kennen.

Heropening
• Ouders zijn zich goed bewust van het houden van de 1,5 m afstand en het dragen van een
mondkapje.
5. Halen en brengen
• De locatieverantwoordelijke brengt bij het team het sturen van een korte overdracht ergens op
de dag onder de aandacht bij het team. Dit zorgt voor een zo kort mogelijk overdracht bij de
deur.
6. Terugkoppeling centrale OC
• In de centrale OC vergadering waren, bij verschillende locaties, de meningen verdeeld m.b.t. het
contact door Kwest met de ouders/kinderen die geen gebruik maakten van de noodopvang.
• In september 2021 zal het klanttevredenheidsonderzoek worden uitgezet.
• Kwest bekijkt een nieuwe app ter vervanging voor de Flexkidsapp. De app ‘Kidsconnect’ lijkt de
meest geschikte app die naast de communicatie met locaties en ouders ook aansluit bij de
planningen en het registratiesysteem van Kwest.
7. Jaarplanning
• Er is een jaarplanning gemaakt m.b.t. de vergaderingen en de attenties voor de PM’ers.
• Besproken is het contact met de ouders van KwestHome. Er wordt, in overleg met de
locatieverantwoordelijke, een nieuwsbericht geplaatst vanuit de OC om de zichtbaarheid van de
OC te bevorderen.
8. Kasgeld OC
• Het kassaldo is € 25,78. Penningmeester neemt contact op met de locatieverantwoordelijke om
de wijzigingen in het declaratiebeleid te bespreken.
• Ook wordt nagevraagd of de samenwerking met de BSO invloed heeft op de huidige uitgave van
attenties en of de OC mogelijk een overzicht zou kunnen krijgen van jubilea e.d.
9. Rondvraag
10. Afsluiting
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