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NOTULEN VERGADERING OC NAALDWIJK DRUIVENSTRAAT 

 

Datum: 02-11-2021   

Tijd:  20.00 uur 

Locatie:  DoReMi 

 

Aanwezig: Linda Rovers, Angelique Dessens, Veerle Lievaart, Sylvana van Staalduinen, Martine 

Epping 

Afwezigen:  Jennifer Bentvelzen 

Notulist: Angelique Dessens  

 

Verslag verzonden aan: Bovenstaande  

 

  

1. Opening  

Opening door Linda om 20.00 uur. 

 

2. Voorstelronde nieuwe leden binnen onze oudercommissie DoReMi 

Sylvana van Staalduinen is sinds oktober 2020 aangesloten bij onze opvang DoReMi. Zij heeft een 

dochter die wordt opgevangen bij de verticale groep de Boomstammen en is in blijde verwachting 

van haar 2e kindje. Sylvana is werkzaam in de plantenbranche. 

 

Martine van Epping is sinds januari 2020 aangesloten bij onze opvang DoReMi. Zij heeft een zoon die 

wordt opgevangen bij de peutergroep De Schelpen. Martine is werkzaam bij een overheidsinstantie 

als consulent.  

 

Van harte welkom! 

 

Binnen de Oudercommissie zijn de rollen opnieuw verdeeld: 

 

• Linda Rovers, voorzitter, locatie:       Op Stap groep + DoReMi 

• Veerle Lievaart, secretaris, locatie:     DoReMi 

• Martine Epping, penningmeester, locatie:     DoReMi 

• Sylvana van Staalduinen, algemeen lid, locatie:    DoReMi 

• Angelique Dessens, Locatieverantwoordelijke:   DoReMi 

• Jennifer Bentvelzen, Assistent Locatieverantwoordelijke: DoReMi 

 

3. Notulen vergadering 17-02-2021 

Notulen is vastgesteld.   

 

4. Centrale oudercommissie 

Notulen was vooraf door Linda naar alle leden verstuurd. Linda heeft de belangrijkste zaken vanuit 

de Centrale Oudercommissie toegelicht. 

 

4.1 Onderbouwing prijzen 

Het nieuwe uurtarief voor dagopvang zal € 8,13 worden. (Max te vergoeden uurtarief € 8,50).  

De OC stemt hier mee in, Linda gaat dit doorgeven aan Irene. 

 

Kwest blijft dus ook in 2022 met de reguliere producten onder het maximum te vergoeden 

uurtarief.  
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4.2 Het beleid rondom het ruiltegoed zal in januari 2022 gaan wijzigen. 

KwestCadeau-dag  

Ieder kind ontvangt naar rato een aantal KwestCadeau-dagen. Deze dagen zijn extra boven op de 

structurele opvang inzetten, mits daar ruimte voor is bij de vaste opvanggroep. Aan deze dagen zijn 

geen kosten verbonden, deze zijn cadeau. Deze service geeft echter geen (flexibele) opvanggarantie, 

deze dagen vallen buiten de kinderopvangovereenkomst.  

• KwestCadeau-dagen kunnen ouders tot 30 dagen in de toekomst aanvragen.  

• Per datum 1 KwestCadeau-dag inzetbaar, deze is niet te splitsen. Op een vaste opvangdag 

incidentele opvang nodig? (bijvoorbeeld wanneer ’s middags structurele opvang wordt afgenomen 

en ‘s morgens niet), dan wordt de extra ochtend met een hele KwestCadeau-dag ingezet.  

• Bij de BSO zijn meerdere opvangproducten af te nemen met 1 KwestCadeau-dag, mits het 

dezelfde datum betreft. b.v. VSO, schoolvrije opvang en naschoolse opvang op 1 dag afnemen en 

daar 1 KwestCadeau-dag voor gebruiken.  

• De ruildagen en Kwestcadeau-dagen zijn in te zetten in de weken dat er ook structurele opvang 

wordt afgenomen. Als er geen structurele opvang wordt afgenomen in de schoolvakanties, kan 

dit alleen worden ingezet tijdens schoolweken. Wel is het mogelijk extra opvang op factuur in de 

schoolvakanties afnemen.  

 

5. Evaluatie dag van de pedagogisch medewerker/verjaardagsweek 

De organisatie is weer goed gegaan. PM’ers waren ontzettend enthousiast en waarderen deze extra 

aandacht vanuit de OC. De OC heeft aan de lokale ondernemer gedacht. De reacties op de gehele 

feestweek waren ontzettend leuk. Deze week is voor herhaling vatbaar. 

 

6. Finance 

De dag van de pedagogisch medewerker is nog gedeeltelijk gefinancierd uit budget van 2019/2020.  

 

7. Corona protocol ‘de winter editie’ 

DoReMi volgt de beslisboom. De kans dat pm’ers ook verkouden gaan worden is gezien de winter 

groter. Bij twijfel kunnen zij zich via een commerciële test snel laten testen. Vanuit de overheid 

hebben wij zelftesten ontvangen. Deze mogen bij milde klachten ook door de medewerkers worden 

gehanteerd als preventief testen. 

Medewerkers van Kwest mogen nog op verschillende locaties werken, maar als ze bij DoReMi nodig 

zijn, zullen ze zeker niet op een andere locatie ingezet gaan worden. De personele bezetting is soms 

een uitdaging. We proberen dit altijd zo goed mogelijk te realiseren om de opvang en groepen open 

te houden. 

 

In alle gevallen van besmetting wordt er overlegd met de GGD basisscholen en kinderopvang. 

 

8. Aan het hek 

Complimenten hoe DoReMi de bezetting op orde heeft m.b.t. het personeel. Er staan nog steeds veel 

vaste gezichten op de groep, wat heel fijn voor de kinderen en ouders is. Complimenten voor de 

PM’ers. Zij zijn altijd zo gemotiveerd en blij om de kindjes te zien. 

 

Er mogen weer stagiaires worden opgeleid binnen de kinderopvang. Momenteel hebben wij 3 

stagiaires binnen onze locatie. De Keien, Wilgentakken en de Schelpen. 

 

9. Rondvraag 

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen. 

 

 

10. Sluiting 
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Nieuwe vergaderdata 2022: 

 

Zal plaatsvinden na de 1ste Centrale vergadering 

 

 

Actiepunten: 

  

Linda stuurt Irene een mail dat we akkoord zijn met uurtarief Linda 

Budget 2022 storten op juiste rekening Linda en Angelique 

Complimenten doorgeven over bezetting op de groep aan PM’ers Angelique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


