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NOTULEN VERGADERING O.C. HONSELERSDIJK 

 

Datum: 21-09-2022 

Tijd:  20.00 uur 

Locatie:  Kiekaboe, Honselersdijk 

 

Aanwezig: Rob v Egdom (voorzitter), Lisette Klapwijk (notulist), Jeanet v Someren, 

Vincent Dinkela, Stefan Nederpel, Jennie Riem Vis, Hannah Dekker, 

Stephanie Schravendijk, Renate Bos (locatieverantwoordelijke Kiekaboe), 

Valerie Greeve (locatieverantwoordelijke Kwest Factory), Elles Drop 

(clustermanager BSO Kwest) 

Afwezigen:    - 

Verslag verzonden aan: Allen 

 

  

1. Opening 

▪ Welkom allen. Speciaal welkom aan Valerie, nieuwe locatieverantwoordelijke van locatie 

KwestFactory.  

 

2. Mededelingen 

▪ Mailbox oudercommissie: geen mail ontvangen. 

▪ COC vooruitblik / terugkoppeling: 4 oktober 2022 is de volgende COC vergadering. Op de agenda 

staan de uurtarieven van 2023. Jeanet en Vincent zullen aanwezig zijn namens de OC Honselersdijk. 

Zij zullen hierna de tariefvoorstellen aan de overige OC Honselersdijk leden communiceren waarna er 

gezamenlijk een reactie wordt opgemaakt.  

 

3. Notulen vergadering 25-05-2022 

▪ Publicatie notulen. Goedgekeurd. 

 

4. Actiepunten 

Nummer Datum Actiepunt Wie Uitkomst Afgerond 

1 16-02-

2022 

Leden oudercommissie 

namens Peuterhof en BSO 

de Hoeksteen 

Renee / 

Sanne 

Peuterhof is 

ingevuld. 

Hoeksteen 

staat nog open. 

Blijft staan 

7 16-02-

2022 

Doorsturen 

inspectierapport GGD van 

bezoek Peuterhof 

Renee Definitieve 

rapport is nog 

niet binnen. 

Volgt 

21-09-2022 

8 25-05-

2022 

Nadenken of je de rol van 

voorzitter en/of COC wil 

invullen 

Alle leden 

OC 

Zie notulen 21-09-2022 

9 25-05-

2022 

Bij Kwest aangeven dat 

mogelijkheid van inzet 

ruildagen erg beperkt is 

Renee Zie notulen 21-09-2022 

10 25-05-

2022 

Contact met Kidskonnect 

betreffende aanpassen app 

voor het invullen van een 

vervaldatum 

Renee Zie notulen 21-09-2022 

11 25-05-

2022 

Overleg met Vlindertuin 

over herstarten 

samenwerking 

Renee Zie notulen 21-09-2022 
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12 25-05-

2022 

Evaluatie aanpassing 

peutergroepen bij 

Kiekaboe (Juni 2023) 

Renee/OC Zie notulen Blijft staan 

13 25-05-

2022 

Inleveren voorstelbladen 

OC leden 

Stefan, 

Jennie, 

Stephanie, 

Hannah 

Aantal leden 

moeten alleen 

nog een foto 

insturen.  

Blijft staan 

14 25-05-

2022 

Mogelijkheid om wachtlijst 

BSO de Hoeksteen te 

verkleinen 

Sanne Zie notulen 21-09-2022 

15 25-05-

2022 

Ouders inlichten dat 

parkeren op de stoep voor 

Kiekaboe niet is 

toegestaan 

Renee Zie notulen 21-09-2022 

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 Zie notulen 21-09-2022 

 

 

5. Oudercommissie 

▪ Verkiezing vertegenwoordiger OC H’dijk in COC Kwest (vacant per 1-1-2023): COC vindt 3x per jaar 

plaats. Vincent wil de vertegenwoordiger worden namens Honselersdijk. Iedereen stemt in. 

▪ Verkiezing voorzitterschap (vacant per 1-1-2023): Lisette geeft aan de voorzittersrol op zich te willen 

menen. Iedereen stemt in. Dit betekend wel dat de rol van notulist vacant komt. Alle leden zullen 

hierover nadenken, anders roulerend systeem. Actie OC leden 

▪ Verkiezing penningmeesterschap (vacant per 1-1-2023): deze functie komt te vervallen aangezien er 

geen rekening meer is om te beheren. Indien de oudercommissie kosten wil maken kan hier budget 

voor worden aangevraagd via de locatieverantwoordelijke.  

▪ Bezetting oudercommissie: Peuterhof, BSO KwestKids, Hoeksteen, Kiekaboe: vanaf december 

vacature Peuterhof. Jennie zal proberen ouders aan te sporen om lid te worden. Locatie Hoeksteen 

nog steeds geen invulling. Kiekaboe en locatie KwestFactory hebben voldoende bezetting. Actie 

Jennie 

▪ Ruildagen (evaluatie door Kwest): De evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden. Dit zal volgend jaar 

plaatsvinden. Met name op de kinderdagopvang is het lastig om de ruildagen in te zetten i.v.m. 

beperkte beschikbaarheid. Renate geeft aan dat ze blij is als ze de roosters rond krijgt i.v.m. krapte 

in de personele bezetting. De oudercommissie benoemt nogmaals de beperkte ruilmogelijkheden. De 

oudercommissie geeft aan dat ook het personeel niet altijd op de hoogte is van de mogelijkheden 

omtrent de ruildagen. Dit zal in een teamvergadering besproken worden. Actie OC (punt volgend 

jaar op de agenda zetten) en actie Valerie/Elles 

▪ Ouderapp: blijf alert op automatische functies, is wel verbeterd na vorige vergadering. Er worden 

regelmatig foto’s gestuurd, alleen uit BSO 1/2 zijn geen foto’s gestuurd. Dit wordt teruggekoppeld. 

Actie Valerie 

App: vragen of vervaldatum kan worden aangepast/verwijderd. Actie Renate 

Niet alle ouders hebben beide de app op hun telefoon waardoor er soms een ouder staat om een kind 

op te halen en niet het bericht heeft gekregen dat ze erop uit zijn.  

 

6. Punten Kiekaboe/Peuterhof (Renee) 

▪ Brief gemeente n.a.v. de inspectie bij de Peuterhof (gevoegd): Tijdens de GGD controle bij de 

Peuterhof bleek 1 medewerker 1 toets in het kader van de VE niet te hebben behaald. Ondertussen 

heeft deze medewerker deze toets wel afgerond.  
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▪ Peutergroepen 2-4 jaar: plan Kiekaboe voor uitdaging oudere kinderen: door verlof en re-integratie 

van de locatieverantwoordelijke, is dit punt nog niet uitgewerkt. Actie Renate 

▪ Peutergroepen 2-4 jaar: evaluatie door Kwest zal na een jaar plaatsvinden.  

▪ Directeur Dalton school heeft een nieuwe baan, nu interim directeur. Vacature voor nieuwe directeur 

staat open. 

▪ Vlindertuin: momenteel veel wisselingen van personeel. Dus heel onrustig daar. Nu geen 

mogelijkheid om samenwerking te herstarten. 

 

 

7. Punten locatie KwestFactory (Sanne) 

▪ Inspectierapport GGD KwestFactory + brieven gemeente (gevoegd): De GGD Inspectie is ook bij 

KwestFactory langs geweest. Er zijn 2 punten benoemd vanuit de GGD die niet op orde waren. 

Hierop is actie ondernomen en de punten zijn opgelost. Irene Bui en Elles Drop gaan in gesprek met 

de Gemeente over de invulling van de regels en de inzet van personeel in deze tijden van personele 

krapte. Insteek bij Kwest is dat ouders liever de BSO open zien dan dat Kwest de BSO vanwege 

kleine overtredingen zoals geconstateerd. De OC steunt deze insteek. 

▪ Locatie Sosefhal/SVH per 01 oktober 2022: BSO 4 (kinderen van 8 jaar en ouder) gaat per 1 oktober 

2022 naar SVH. De aankleding van de ruimte zal deze week worden uitgevoerd.  

Hierdoor komt er meer ruimte in het gebouw van KwestFactory. Het idee is om verticale groepen te 

gaan maken voor kinderen van 4-7 jaar. Reden hiervoor is dat het makkelijker is met plaatsen van 

kinderen. Voor het team zal het goed zijn aangezien ze meer kunnen gaan samenwerken, ze kunnen 

met elkaar sparren en er zullen meer keuze mogelijkheden voor de kinderen zijn. Stamgroepen 

blijven wel bestaan, maar ook hier zal een mix zijn van leeftijden 4-7 jaar. Ingangsdatum zal 1 

oktober 2022 of 1 november 2022 worden.  

▪ Interieur: de grote hal van de locatie zal verbouwd gaan worden. Interieurontwerpers zijn geweest 

en gaan een plan maken.  

▪ VSO aanmeldingen woensdag: dit loopt niet heel erg op. Er zijn nu ongeveer 4 aanmeldingen. 

▪ De oudercommissie geeft een compliment voor de logeerpartij van BSO 3/4 in de zomervakantie. Dit 

is als zeer leuk ervaren. Er wordt aan toegevoegd dat het hele programma van de zomer heel leuk is 

geweest. Complimenten vanuit de oudercommissie voor het bedenken en het invullen van deze 

weken! 

▪ Vacatures: Locatie Hoeksteen: 1 medewerker is al vertrokken en er gaat nog 1 medewerker per 1 

oktober 2022 weg. Er is 1 nieuwe medewerker gevonden. Voor de andere functie staat nog een 

vacature open. BSO KwestFactory: er zijn 2 nieuwe medewerkers aangenomen voor BSO 3/4. 

▪ Wachtlijst: i.v.m. de wachtlijst voor locatie Hoeksteen worden er nu kinderen van de Hoeksteen bij 

locatie KwestFactory geplaatst. Hierdoor verkort de wachtlijst.  

 

8. Rondvraag 

▪ Toiletten BSO 1/2 zitten verstopt. Het probleem zit onder de grond. Er wordt aan gewerkt.  

▪ Stefan vraagt of er nogmaals onder de aandacht gebracht kan worden dat ouders kinderen moeten 

afmelden bij afwezigheid. Dit i.v.m. de ruimte om te ruilen en dat het zonde is als er personeel wordt 

ingeroosterd wat niet nodig is. Zeker in deze tijd van schaarste. Actie Elles 

▪ Stefan vraagt hoe het zit met slaapruimte van de Zeepaardjes. Die wordt nog gerealiseerd. Nu 

worden de kinderen in een andere groep te slapen gelegd. Stefan vraagt of er ook een evacuatieplan 

hiervoor is en of dit geoefend wordt. Renate geeft aan dat dit op de planning staat. Actie Renate 

 

9. Sluiting 

▪ volgende vergadering woensdag 30 november 2022, locatie KwestFactory.  

 

 

 

 

 

Actiepunten 

Nummer Datum Actiepunt Wie Uitkomst Afgerond 
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1 16-02-2022 Leden oudercommissie 

namens Peuterhof en BSO 

de Hoeksteen 

Renee / 

Sanne 

Peuterhof is 

ingevuld. 

Hoeksteen staat 

nog open. 

Blijft staan 

12 25-05-2022 Evaluatie aanpassing 

peutergroepen bij Kiekaboe 

(Juni 2023) 

Renee/OC  Blijft staan 

13 25-05-2022 Inleveren voorstelbladen OC 

leden 

Stefan, 

Jennie, 

Stephanie, 

Hannah 

Aantal leden 

moeten alleen 

nog een foto 

insturen.  

Blijft staan 

17 21-09-2022 Nadenken over vervullen rol 

van notulist tijdens de OC 

vergaderingen 

Alle leden 

OC 

  

18 21-09-2022 Evaluatie door Kwest over 

het beleid rondom ruildagen 

(2023) 

Kwest   

19 21-09-2022 Bespreken werking van 

ruildagen binnen teams  

Valerie   

20 21-09-2022 Pedagogisch medewerkers 

BSO 1/2 attenderen op het 

plaatsen van foto’s in de app 

Valerie   

21 21-09-2022 Nagaan of de vervaldatum 

bij het aanvragen van 

ruildagen verwijderd kan 

worden 

Renate   

22 21-09-2022 Plan om oudere kinderen op 

de kinderopvang te blijven 

uitdagen 

Renate   

23 21-09-2022 Bij ouders onder de 

aandacht brengen dat 

kinderen moet worden 

afgemeld bij afwezigheid 

Elles   

24 21-09-2022 Plan voor evacuatie bij 

brand, met extra aandacht 

voor de slapende kinderen 

van de Zeepaardjes 

Renate   

 

 


