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NOTULEN VERGADERING OC HONSELERSDIJK 
 
Datum: 25-05-2022 
Tijd:  20.00 uur 
Locatie:  KwestFactory, Honselersdijk 
 
Aanwezig: Rob v Egdom (voorzitter), Lisette Klapwijk (notulist), Jeanet v Someren, 

Vincent Dinkela, Stefan Nederpel, Jennie Riem Vis, Hannah Dekker, 
Stephanie Schravendijk, Renee Mast, Sanne Gardien 

Afwezigen:    - 
Verslag verzonden aan: Allen 
 
  
1. Opening 
▪ Welkom. Kort voorstel rondje voor de nieuwe leden die voor het eerst fysiek aanwezig kunnen zijn. 

 
2. Mededelingen 

▪ Jeanet geeft aan te gaan stoppen met de oudercommissie per 1-1-2023. Dit betekend dat er naast 
de vacature van voorzitter (i.v.m. stoppen van Rob) ook een vacature zal ontstaan voor de COC 
namens OC Honselersdijk. In de komende vergaderingen van 2022 zal hierop teruggekomen worden. 
Verzoek aan alle leden om na te denken of zij een rol kunnen/willen invullen. Actie allen 

▪ Mailbox: geen nieuwe mails ontvangen. 
▪ Terugkoppeling COC vergadering:  

o de kwaliteitsmedewerker van Kwest gaat met pensioen. Zij zal door 2 collega’s vervangen 
worden.  

o De app Kidskonnect is nu bij alle locaties uitgerold.  
o De jaarcijfers zijn besproken. Kwest is in de “plus” geëindigd, maar ze verwachten dit jaar 

hogere kosten aangezien het energiecontract en de CAO aflopen.  
o 4 oktober is de volgende COC vergadering.   

▪ Sanne geeft aan een nieuwe functie binnen Kwest te gaan vervullen. De vacature die hierdoor 
ontstaat is al ingevuld en de persoon die deze functie gaat overnemen zal zich binnenkort 

voorstellen.  
 
3. Notulen vergadering 16-02-2022 
▪ Publicatie notulen. Goedgekeurd. 
 
4. Actiepunten 
 

Nummer Datum Actiepunt Wie Uitkomst Afgerond 

1 16-02-2022 Leden oudercommissie 
namens Peuterhof en BSO 
KwestKids, Hoeksteen 

Renee / 
Sanne 

Peuterhof is 
ingevuld. 
Hoeksteen staat 
nog open. 

Blijft staan 

2 16-02-2022 Ouders verzoeken kinderen 
af te melden bij afwezigheid 
BSO. 

Sanne Gaat beter, maar 
kan nog 
verbeterd 

worden. 
 

25-05-
2022 

3 16-02-2022 Communicatie dat 
Zeepaardjes weer 
binnendoor gebracht mogen 
worden. 

Renee Gedaan 25-05-
2022 
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4 16-02-2022 Programma BSO alleen op 
site te zien. Graag anders 
invullen. 

Sanne Eenmalig voor 
gemaild, nu via 
de app te 
openen. 

25-05-
2022 

5 16-02-2022 Terugkoppeling 
klanttevredenheidsonderzoek 
in COC inbrengen. 

Jeanet In november is 
het resultaat van 
Kwest breed 
gecommuniceerd. 

25-05-
2022 

6 16-02-2022 Cadeau van de pedagogisch 

medewerkers. 

OC Uitgevoerd 25-05-

2022 

7 16-02-2022 Doorsturen inspectierapport 
GGD van bezoek Peuterhof. 

Renee Definitieve 
rapport is nog 
niet binnen. Volgt 

Blijf staan 

8 16-02-2022 Interesse om VSO op 
woensdag te starten. 

Sanne Nu 4 kinderen op 
de wachtlijst, 
daarom nog geen 
start. 

25-05-
2022 

 
5. Oudercommissie 
▪ Bezetting oudercommissie: Peuterhof, BSO KwestKids locaties KwestFactory en Hoeksteen, 

Kiekaboe: Er mist nog een lid namens BSO KwestKids, Hoeksteen. Sanne zal hiervoor ouders blijven 
benaderen. Actie Sanne 

▪ Ruildagen / KwestCadeau-dagen: Er zijn nog steeds onduidelijkheden door alle regels die eraan 
zitten. Ook medewerkers zijn nog zoekend naar de juiste weg.  

Indien extra opvang gewenst is bij de BSO i.v.m. studiedag van school, moet je dit expliciet 
aanvragen. In het verleden ging dit makkelijker, nu wordt er strikter mee omgegaan.  
Door het aantal kindplaatsingen worden de groepen steeds voller. Hierdoor wordt het lastiger om 
ruildagen in te zetten.  
De OC geeft aan dat mogelijkheid om te ruilen in de week ervoor en de week erna erg beperkt is. Is 
het mogelijk dit te verruimen? De OC vraagt de locatieverantwoordelijke om dit punt nogmaals bij 
Kwest onder de aandacht te brengen en vraagt zich af of er een evaluatie van deze verandering 
gepland staat. Actie Renee 

▪ Corona: het noodplan wat gemaakt is in de laatste piek ligt op de plank. Dit plan heeft toen goed 
gewerkt. Deze week is er vanuit de RIVM besloten dat zwangere medewerkers weer tot 34 weken op 
de groep mogen blijven staan i.p.v. tot 28 weken.  

▪ Nieuwe app: is Kwestbreed uitgerold. Soms worden standaard antwoorden gebruikt. De OC adviseert 
om goed op te letten met het gebruik van deze mogelijkheden, zeker bij jonge kinderen. Voor de 

BSO wordt gevraagd om vaker dingen te delen. Ook is gesproken over het invoeren van een 
vervaldatum, dit wordt besproken met de applicatiebeheerders van Kwest. Actie Renee 

Over het algemeen zijn OC en medewerkers tevreden over het gebruik van Kidskonnect. 
Vanaf juli 2022 zal Whatsapp met ouders worden gestopt. 

▪ Klanttevredenheidonderzoek: status/uitkomst OC H’dijk.  Dit onderwerp is al besproken en wordt 
niet opnieuw behandeld. Kwest scoorde prima. 

▪ Evaluatie Cadeau pedagogisch medewerkers: de medewerkers waren blij verrast met het cadeau wat 
is aangeboden door de oudercommissie. De OC is ook tevreden met de werkwijze van één cadeau. 

 
6. Punten Kiekaboe / Peuterhof (Renee) 
▪ Peutergroepen Kiekaboe: vanuit Kwest is er vorige week met de ouders gecommuniceerd dat de 

peutergroepen worden samengevoegd tot 3 groepen van 2-4 jaar. Vanuit ouders zijn er tot nu toe 
geen vragen gekomen. Vanuit de OC wordt gevraagd hoe het zit met de samenwerking met de 
Vlindertuin van Ipse de Brugge. Momenteel zijn er geen gezamenlijke activiteiten, dit is gestopt in de 
Corona tijd. Aangezien de zorgzwaarte bij de Vlindertuin is toegenomen, is het de vraag of het 
mogelijk is deze samenwerking weer op te starten. Renee zal hierover contact leggen met de 

Vlindertuin. Actie Renee 
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Medewerkers staan positief tegenover de verandering van de peutergroepen. De jongste peuters 
kunnen zich optrekken aan de oudste peuters. Dit kan leiden tot vermindering van de zorgzwaarte 
op de groep.  
Kiekaboe is zich bewust dat ze extra activiteiten moeten aanbieden aan de oudste peuters en kijken 
naar de mogelijkheden. Zij kunnen hier op dit moment nog geen uitspraken over doen. Advies van 
de OC is deze wijziging na een jaar te evalueren. Actie Renee 

▪ Voortuin: over ongeveer 2 weken wordt de voortuin van Kiekaboe opgeknapt. Het plein wordt 
opgeknapt en er zal een nieuw speeltoestel met glijbaan worden geplaatst. De OC vraagt om te 
zorgen dat de ingang toegankelijk blijft. Renee geeft aan dit al besproken te hebben met de 

hovenier.  
▪ Risico inventarisatie (RIE): er zijn geen grote bijzonderheden uitgekomen. De punten van aandacht 

waren de scheve tegels in de voortuin en een aantal deurstrippen. De tuin wordt aangepakt en de 
deurstrippen zijn vervangen. 

▪ Nice to Know dag medewerkers: dit is Kwestbreed in september een leuke dag voor de 
medewerkers. 

▪ Voorstelbladen: de nieuwe OC leden wordt gevraagd om een voorstel blad in te vullen om op te 
kunnen hangen op de locaties. Actie Stefan, Jennie, Stephanie en Hannah 

 
 
6. Punten BSO KwestKids (Sanne) 
▪ Kindaantallen/wachtlijst: Locatie Hoeksteen zit helemaal vol. Daar is een wachtlijst van ongeveer 10 

kinderen ontstaan. Bij locatie KwestFactory is momenteel geen wachtlijst. De OC adviseert om te 
kijken naar mogelijkheden om kinderen van de Hoeksteen toch opvang te kunnen bieden. Actie 
Sanne 

▪ Personeel/vacatures: Er is momenteel nog 1 vacature voor groep 3. Voor groep 4 is er op 2 dagen 
een extra medewerker nodig. Dit wordt momenteel ingevuld met flexmedewekers. 

▪ Inspectie GGD Hoeksteen en KwestFactory: Hoeksteen: geen opmerkingen. KwestFactory: er zijn 2 
verbeterpunten aangedragen. 1 punt was betreft stamgroepen die in de praktijk in orde waren, maar 
op papier niet goed verdeeld waren. Dit is aangepast. Het andere punt betrof toestemmings-
formulieren die niet in orde waren. Dit is nu wel geregeld. 

▪ Dorpstuin: eind mei/begin juni is de verwachting dat de tuin klaar is. Er zijn diverse mogelijkheden 

in de speeltuin/moestuin. Er worden ook workshops georganiseerd. BSO zal er waarschijnlijk gebruik 
van gaan maken. 

▪ Risicovolspel: avond is doorgegaan. Het was een leuke/interessante avond. De opkomst vanuit de 
ouders was helaas laag.  

 
7. Rondvraag 
▪ Wat wordt gedaan met de voorraadagenda? Deze punten moeten jaarlijks besproken worden in de 

OC en staan ter herinnering op de agenda.  

▪ Het valt op dat er vaker op de stoep voor Kiekaboe geparkeerd wordt. Renee zal ouders een bericht 
sturen dat dit niet de bedoeling is. Actie Renee 

▪ Bij de BSO graag letten op het tijdstip van de traktatie om te voorkomen dat ouders staan te 
wachten bij het ophalen. Actie Sanne 

 
8. Sluiting 
▪ volgende vergadering woensdag 21 september 2022, locatie Kiekaboe.  
 
Actiepunten 

Nummer Datum Actiepunt Wie Uitkomst Afgerond 

1 16-02-2022 Leden oudercommissie 
namens Peuterhof en 
BSO KwestKids, 
Hoeksteen 

Renee / 
Sanne 

Peuterhof is 
ingevuld. 
Hoeksteen 
staat nog 

open. 

Blijft staan 
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7 16-02-2022 Doorsturen 
inspectierapport GGD van 
bezoek Peuterhof. 

Renee Definitieve 
rapport is nog 
niet binnen. 
Volgt 

Blijf staan 

8 25-05-2022 Nadenken of je de rol van 
voorzitter en/of COC wil 
invullen. 

Alle leden 
OC 

  

9 25-05-2022 Bij Kwest aangeven dat 
mogelijkheid van inzet 

ruildagen erg beperkt is. 

Renee   

10 25-05-2022 Contact met 
applicatiebeheerders 
i.v.m. vervaldatum 

Renee   

11 25-05-2022 Overleg met Vlindertuin 
over herstarten 
samenwerking. 

Renee   

12 25-05-2022 Evaluatie aanpassing 
peutergroepen bij 
Kiekaboe (Juni 2023). 

Renee/OC   

13 25-05-2022 Inleveren voorstelbladen 
OC leden. 

Stefan, 
Jennie, 
Stephanie, 
Hannah 

  

14 25-05-2022 Mogelijkheid om 

wachtlijst BSO de 
Hoeksteen te verkleinen. 

Sanne   

15 25-05-2022 Ouders inlichten dat 
parkeren op de stoep 
voor Kiekaboe niet is 
toegestaan. 

Renee   

16 25-05-2022 Doorgeven aan de PM’ers 

van de BSO dat er op het 
tijdstip van trakteren 
moet worden gelet i.v.m. 
al ophalen van kinderen 
door ouders. 

Sanne   

 
 


