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NOTULEN VERGADERING OC MAASDIJK 

 

Datum: 26-05-2021   

Tijd:  20.00 uur 

Locatie:  Online 

 

Afwezigen:   - 

Notulist:  Kirsten Zonneveld  

Verslag verzonden aan:  

 

  

1. Opening 

Welkom 

 

2. Kris Kras en Kwetternest 

Op het Kwetternest is de inspectie vanuit de GGD geweest. De uitkomsten zijn nog niet officieel 

binnen, maar ter plekke zijn er geen bijzonderheden gemeld. Mogelijk volgt er nog een vragenlijst 

vanuit de GGD. Verwachting is dat deze in november is. 

 

Er zijn voor alle medewerkers zelftesten geregeld. Er mag 2x per week een zelftest gedaan worden 

door de medewerkers. Indien er corona gerelateerde klachten zijn bij de medewerkers, moeten zij 

alsnog bij de GGD een test laten afnemen. 

 

Een medewerkster van de babygroep verlaat Kris Kras per augustus. Later in het jaar zal zij gaan 

werken bij de BSO. Hierdoor is er een vacature open bij Kris Kras. Op dit moment zijn er 6 

sollicitanten waar over 2 weken gesprekken mee worden gestart. 

 

Kwest is bezig met een professioneel schoonmaak bedrijf. Het idee is om deze dagelijks te laten 

komen voor grote werkzaamheden in de grote ruimtes. Hierdoor zou er voor medewerkers de druk 

op hen minder worden en er meer ruimte komen voor taken als vaker het speelgoed schoon te 

maken. 

 

Verbouwing Kris Kras is besproken. Indien hier meer duidelijkheid over is wordt dit gecommuniceerd.  

 

Er komen traktatie kaarten voor de dagopvang net als bij de BSO. Hierop staan 5 traktaties waar de 

kinderen hun traktatie kunnen aanwijzen en deze getrakteerd wordt. Hierop staan ook traktaties wat 

geschikt is voor baby’s. (Er wordt op elke locatie geen traktaties meer meegegeven. Op de locaties 

wordt dus voor een traktatie gezorgd, wat het jarige kind uitdeelt. Vooraf wordt de traktatie door het 

kind gekozen en deze wordt op de dag zelf eventueel samen met het kind zelf gemaakt).  

 

BSO 

 

De BSO is bezig met een ander cultuurprogramma. Het huidige programma voldoet niet aan de 

verwachtingen en wordt op dit moment aangepast. Binnenkort komt de lancering van het 

vernieuwde programma. 

 

De tijd van het afmelden op de BSO wordt vervroegd naar 09.00 i.p.v. 13.00 uur. Vooral in de 

vakanties gaf de afmeldtijd van 13.00 problemen, er werd soms lang gewacht of de kinderen wel of 

niet zouden komen. Deze aanpassing van tijd zal meer duidelijkheid geven over het aantal kinderen 

op de groep die dag. 

Er wordt gekeken of dit systeem aangepast kan worden voor alleen de vakanties. Dit gaat in 

december via het nieuwe systeem, wat dan geïntroduceerd wordt. 

 

Ook op de BSO hebben de medewerkers zelftesten gekregen. Ook voor deze medewerkers is dit 

vrijblijvend. 
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Er is een vacature voor een zwangerschapswaarneming van eind augustus tot jan/feb. Hopelijk wordt 

deze per juli ingevuld. De vacature staat online, ook intern kan hier op gesolliciteerd worden.  

 

3. Openstaande functies OC 

 

Vandaag zijn de huidige penningmeester en 1 algemeen lid voor het laatst.  

Er zijn open functies voor een secretaris & penningmeester, eventueel een voorzitter. 

De functies secretaris & penningmeester zijn bij deze aangesteld door leden van de OC. 

Functie penningmeester: Bijhouden van alle uitgaven vanuit de OC bij bruiloften, verlof, ziektes, en 

bijzondere momenten. Ook de dag van de pedagogisch medewerkers  (september, 21 leidsters) is 

een uitgave post. Het bedrag wordt nog nagevraagd. 

 

4. Zichtbaarheid OC 

Er is weinig aanspraak van ouders richting de OC. De vraag voor de OC is hoe wij meer in beeld 

kunnen zijn bij ouders, waardoor zij meer vragen/opmerkingen bij de OC kunnen onderbrengen. 

Er wordt geopperd om een ideeënbus te plaatsten op de locaties, waar ouders, zo nodig, anoniem 

hun vraag/opmerking kunnen neerleggen en deze besproken wordt tijdens de eerstvolgende OC 

vergadering. Ook een stukje onderaan/in de nieuwsbrief met de eerstvolgende vergadering en/of de 

besproken punten vanuit ouders kunnen geplaatst worden. 

Ook bestaat de mogelijkheid om een week voor de vergadering van de OC een reminder in het 

ouderportaal te plaatsen, incl. emailadres, zodat ouders hun punten kunnen mailen en deze op de 

vergadering besproken kunnen worden.  

 

Er is een email ontvangen vanuit de communicatie afdeling met de vraag of de leden van de OC 

zichtbaarder gemaakt mogen worden d.m.v. foto’s / een map op locaties om sneller ‘gezien’ te 

worden bij ouders. Dit wordt mogelijk d.m.v. een format gemaakt, waarop elk OC lid op dezelfde 

manier voorgesteld wordt. Met toestemming van de OC-leden wordt dit ook op de site geplaatst. 

 

5. Wachtlijsten 

Het is op dit moment extreem druk met aanmeldingen. Huidige wachtlijsten zijn op sommige dagen 

9-14 maanden wacht tijd. Men merkt dat er vaak 3 dagen opgegeven worden, en uiteindelijk een 

andere keuze qua dagen of gastouder gemaakt wordt. Er wordt een aantekening gemaakt bij ouders 

die twijfelen over de opvang en over welke dagen – zij worden telefonisch benaderd om hun keuze 

door te geven. Dit wordt niet gedaan bij ouders die dit niet aangeven.  

Communicatie bij de Plaatsingen gaat nog steeds niet zoals gehoopt; Er wordt 6 maanden van 

tevoren contact opgenomen voor de plaatsing, dit blijkt in de praktijk niet altijd zo te gaan. Vanuit de 

OC wordt aangegeven dat dit wat onrust veroorzaakt omdat de ouder nu niet weet of hij verder moet 

kijken/zoeken voor opvang. 

De voorkeur vanuit Kwest is om alles via de mail te communiceren. Telefonisch iedereen benaderen 

lijkt niet haalbaar te zijn. Indien er geen akkoord/reactie gegeven wordt op het aanbod (via mail) 

wordt er wel telefonisch contact opgenomen. 

 

De wachtlijst is zodanig groot dat er makkelijk een 5e groep bij kan komen, alleen is hier geen ruimte 

voor. Afgelopen gesprekken was hier nog geen spraken van maar vanwege de vele aanmeldingen 

wordt er zeker gekeken naar uitbreiding/lokalen/opties. Ook in de verbouwplannen wordt hier over 

gesproken. Indien hier meer duidelijkheid over is wordt dit gecommuniceerd. 

 

6. Rondvraag 

Betr. het ruiltegoed: Wordt er gekeken naar de dagen waarop een kind opvang heeft, of dit naar 

verhouding verdeeld wordt? Dit gezien de opties voor kinderen die 3 dagen komen erg beperkt zijn. 

- Dit is niet het geval. Ruildagen kunnen wel worden ingezet op studiedagen. 

In de vakantie kunnen er halve dagen worden afgenomen. Op de PSZ is de kans rond de zomer 

groot dat er meer plek is om ruiltegoed in te zetten.  
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7. (Actie)punten volgende vergadering 

- Doorgeven budget OC en alle bijzondere momenten aan de nieuwe penningmeester 

- Afmeldtijd BSO naar 09.00: Check of het in het systeem alleen voor de vakanties doorgevoerd 

kan worden/ Kijken of dit ook in de FlexKidsApp doorgevoerd kan worden; 

- Ideeënbus op locaties (voor ouders naar de OC) 

- Nieuwsbrief met stukje vanuit de OC 

- Leden OC: Format – mag dit in een map op locaties en eventueel op de site? 

- Notulen delen in FlexKids of een attentie op de site dat de notulen na een OC vergadering 

geplaatst zijn.  

 

 

8. Sluiting 

 

G&J bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren. 

 

Volgende vergadering C OC – juli 2021 (tarief bepaling?) 

Sept 2021 OC vergadering – afhankelijk van wanneer de tarieven bepaling er is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


