NOTULEN VERGADERING OC NAALDWIJK SCHIEREILAND
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1. Opening
2. Evaluatie vorige notulen
• De locatieverantwoordelijke doet opnieuw navraag naar het traktatiebeleid voor volgend jaar. Wij
als OC zijn er voorstander van dat kinderen die zelf kunnen kiezen (3 en 4-jarigen) vanuit huis
traktaties mogen maken en meenemen of anders net als bij de BSO een keuze mogen maken uit
verschillende traktaties.
• Tijdens de week van de eenzaamheid kon er niks worden georganiseerd voor de ouderen. Nu
wordt er gewerkt aan filmpjes die op televisieschermen worden getoond. Ook worden er
kerstkaarten gemaakt en zijn er initiatieven om dansjes bij het raam te doen om voor verbinding
tussen de ouderen en kinderen te blijven zorgen.
• De locatieverantwoordelijke brengt opnieuw het noemen van de naam van degene die een app
bericht verstuurd binnen het team onder de aandacht.
3. Nieuws KwestHome, Personeel, leidsters
• Bij groep Stoer is een nieuwe PM’er gestart. De eerste reacties vanuit ouders zijn positief. Fijn
dat er weer een vast gezicht op de groep staat.
• De leidinggevenden van Kwest hebben een training Go! gekregen. Go! staat voor een
gesprekscyclus in groeien en ontwikkeling. Deze gesprekscyclus gaat de
functioneringsgesprekken vervangen. PM’ers zullen zelf gaan bepalen wat hun doelen zijn en wat
ze willen bereiken in een jaar. Ze starten met een startgesprek met de locatieverantwoordelijke.
Gedurende het jaar kunnen ze zelf gesprekken aanvragen bijv. met collega’s, ouders of de
locatieverantwoordelijke. De locatieverantwoordelijke zal op 15 en 17 december uitleg hierover
geven binnen het team en in januari starten de eerste gesprekken.
• Andere jaren was er een bijeenkomst rondom Kerst voor het personeel van Kwest. Dit jaar zal er
een andere creatieve invulling aan worden gegeven.
• Alle ouders hebben een Kwest paraplu ontvangen voor het brengen en halen van de kinderen.
• Vorige week is het medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) naar medewerkers van Kwest
verstuurd. Hierop volgt nog een terugkoppeling.
• Bij groep Hip wordt er iets geschoven met PM’ers, zodat het aantal gezichten op de groep beperkt
wordt en uiteindelijk twee PM’ers vast voor deze groep werkzaam zijn.
4. Coronavirus
• De locatieverantwoordelijke zal opnieuw een brief opstellen om de regels met brengen en halen
onder de aandacht te brengen bij ouders.
• Buiten zal er een desinfecteer paal komen. Aandachtspunt is wel dat dit op ooghoogte van
kinderen kan zijn.
• Op de deuren van de groepen komen briefjes waarop aangegeven wordt dat het dragen van een
mondkapje voor ouders verplicht is.
• Bij elke groep is een 1 meter vak gemaakt waardoor ouders een stukje naar binnen kunnen
komen. Dit maakt het overdragen van kinderen makkelijker.
• De locatieverantwoordelijke zal de BSO vragen om bewegwijzeringsbordjes te maken voor de
rijroute.
• De locatieverantwoordelijke overweegt om ouders weer te laten appen vijf minuten voordat ze
hun kind afhalen. Het duurt nu soms lang voordat kinderen klaar staan. Hierdoor staan er een
aantal ouders te wachten en vindt er geen overdrachtsmoment plaats.
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De locatieverantwoordelijke overweegt als deze situatie lang blijft aanhouden om naar de deuren
te laten kijken. De deur bij groep Hip moet nu altijd op een kiertje blijven als de PM’ers in de
toiletruimte zijn. Omdat het een branddeur is krijgen ouders de deur niet van buiten open.
Er worden veel corona maatregelen getroffen: handgrepen en toiletten extra schoonmaken, veel
ventileren, vaker handen wassen.

5. Flexkids
• Er is kritiek op deze app. Er zijn vaak storingen en bijlagen kunnen niet worden geopend. Dit
heeft de aandacht van Kwest en van de OC.
6. VVE
• KwestHome is in 2021 geen VVE locatie meer. Voor groep Hip en Stoer was KwestHome VVE
gecertificeerd. Voor en vroegschoolse educatie (VVE) is onderdeel van het
onderwijsachterstandenbeleid.. VVE brengt veel eisen en controles met zich mee. Dit is praktisch
lastig uitvoerbaar en geeft veel wisselingen op de groepen. Als er bijvoorbeeld 1 PM’er op een
groep staat en deze is een dag vrij moet een invalkracht een VVE certificaat hebben om voor de
groep te mogen staan. Als dit niet het geval is, moet er binnen de groepen worden geschoven.
Vanwege het zeer beperkte aantal kindjes met een achterstand is ervoor gekozen om dit voor nu
niet meer te geven.
Dit doet niets af aan de scholing van PM’ers en de kwaliteit binnen KwestHome. Alle PM’ers zullen
Uk & Puk trainingen en herhalingen blijven volgen. Ze moeten eerst het basistraject halen en
daarna het certificaat na een 1,5 jaar durende studie. Doordat de scholing verder niet wijzigt is
KwestHome wel in staat om direct het jaar erna per 1 januari 2022 eventueel weer een VVE
locatie te worden als er meer vraag blijkt te zijn.
7. Penningmeester en kasgeld OC
• Het kassaldo is € 68,75. Per 1 januari zal de voorzitter van de OC die nu penningmeester en
voorzitter is haar taken als penningmeester aan een ander OC lid overdragen.
8. Rondvraag
• De OC krijgt de mailbox niet meer geopend. De locatieverantwoordelijk zal dit navragen.
Daarnaast vraagt de locatieverantwoordelijke na of het mogelijk is dat e-mails vanuit deze
mailbox direct naar de OC worden geforward.
• De OC zal opnieuw een voorstelbrief opstellen: wie zijn we wat en wat doen we? Binnenkort gaat
de nieuwe website van Kwest live en dan kunnen we ons op deze plek meteen voorstellen.
• De OC had de vraag gesteld om te stoppen met rondleidingen, omdat er op korte termijn geen
plek is voor nieuwe kinderen. De locatieverantwoordelijke heeft dit besproken, maar er wordt
voor gekozen rondleidingen voort te zetten. Mogelijk zijn er toch ouders die in 2021 stoppen met
kinderopvang vanwege de gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast is er soms ruimte doordat
groep Lief en Hip niet altijd exact op elkaar aansluiten. Bij groep Hip ontstaat er dan ruimte
waardoor een kindje direct kan instromen.
9. Afsluiting
De vergaderingen voor 2021 zijn ingepland:
o Woensdag 17 februari
o Woensdag 19 mei
o Woensdag 22 september
o Woensdag 24 november
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