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NOTULEN OC NAALDWIJK DRUIVENSTRAAT 17-02-2021 

 

Datum: 17-02-2021   

Tijd:  20.00 uur 

Locatie:  MS Teams 

 

Aanwezig: Ruud Bom, Linda Rovers, Monique Strik, Angelique Dessens, Lex Barendse, Bianca 

Vijverberg, Veerle Lievaart, Jennifer Bentvelzen, Inge de Rover en Sjoukje Breederveld 

Notulist: Sjoukje Breederveld   

 

Verslag verzonden aan: Bovenstaande  

 

  

1. Opening  

Opening door Monique om 20.00 uur. 

 

2. Notulen vergadering 15-10-2020 

Notulen is vastgesteld.   

 

3. Voorstelronde Jennifer en Inge 

Jennifer Bentvelzen: sinds 2017 werkzaam bij Kwest. Werkt 2 dagen per week op de Kiezels en is 

daarnaast vanaf 1 februari 2021 Assistent Locatieverantwoordelijke. 

 

Inge de Rover: sinds 1979 werkzaam in de kinderopvang. Vanaf 2017 nog 3 ochtenden per week 

werkzaam op de buitengroep bij Kwest.    

 

4. Centrale Oudercommissie (Monique) 

Notulen COC is verstuurd bij agenda van deze vergadering, korte samenvatting van de vergadering: 

- Introductie nieuwe app, communicatie beiden kant op (chatfunctie), lijkt op Facebook achtige 

tijdslijn met berichtgeving / foto’s van je kind. Planningsmatig bij Kwest werkt de app hetzelfde als 

nu, dus dat is een groot voordeel.  

- Schema GGD, inspectierapport hoe wordt dit opgemaakt, ook gedeeld. Ook naar ouders 

communiceren → Actie Angelique  

- Ervaring tijdens Corona, wisselende reacties. 

- Naast MedewerkersTevredenheidOnderzoek, komt er ook een KlantTevredenheidOnderzoek. 

Advies: om dit onderzoek pas in het najaar te doen.  

 

5. Ervaringen Kwest in Corona periode (Monique) 

Alle OC leden hebben hun ervaring gedeeld over de Corona periode bij Kwest. Samenvattend kwam 

hier uit naar voren dat iedereen tevreden was over het contact met DoReMi. Er is gebeld, geappt en 

gemaild. Er zijn filmpjes ontvangen (ook van de buitengroep), dit had wel wat vaker gemogen, want 

dit werd als zeer leuk ervaren door de kinderen. Binnen Kwest werd er wel anders omgegaan, b.v. 

vanuit KwestHome werden knuffels thuis langsgebracht.  

Eén ouder heeft gebruik gemaakt van de noodopvang en dit heeft hij als zeer prettig ervaren. 

Aandacht vanuit Kwest was voldoende en ook fijn dat er een vast gezicht op de noodopvang was.  

 

Op dit moment kan er geen gebruik worden gemaakt van ruiltegoed i.v.m. planning van 

medewerkers. Het ziekteverzuim is toegenomen, nu b.v. al standaard 6 invallers bij DoReMi. 

 

Ervaring DoReMi: heeft de tweede lockdown heel anders ervaren dan de eerste lockdown. Er is meer 

misbruik gemaakt van de noodopvang en mensen zaten hoog in frustratie. Al met al kunnen redden 

en fijn dat ze nu iedereen weer kunnen/mogen ontvangen.  

 

Ervaring buitengroep: Er zijn kinderen geweest die geen afscheid meer konden nemen, aangezien zij 

in de kerstvakantie 4 jaar werden. Bij deze kinderen zijn ze met de verjaardag thuis langs gegaan 
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om een hoed en buiten diploma te brengen. Voor noodopvang konden de kinderen gelukkig terecht 

bij DoReMi. Daarnaast is er geprobeerd om buitenactiviteiten met kinderen op te pakken richting de 

ouders. Hier hebben ze leuke reacties op gekregen en fijn om in contact te zijn met de ouders.  

 

6. Noodopvang (Angelique) 

Zie bovenstaande 

 

7. Jaarverslag (Sjoukje) 

Samenvatting van 2020 pakt Sjoukje op en wordt door haar verstuurd. 

 

8. Voorzitterschap (Monique) 

Monique gaat de OC van DoReMi verlaten i.v.m. deelname aan het bestuur. Zij mag dan geen 

dubbelrol vervullen, dus er staat een vacature open voor een nieuwe voorzitter. De volgende 

vergadering in juni is Monique er voor de laatste keer bij.  

 

Bianca en Ruud gaan de OC van DoReMi ook verlaten per juli 2021 aangezien hun kinderen dan 4 

jaar worden en de opvang gaan verlaten.  

 

     Sjoukje (secretaris) gaat de OC van DoReMi ook verlaten i.v.m. verhuizing.  

 

     Hierdoor ontstaan er dus veel vacatures voor de OC van DoReMi. Angelique is al druk bezig met de    

     werving naar nieuwe leden. Hopelijk sluiten er de volgende vergadering 1 a 2 nieuwe leden aan. 

 

9. Secretaris (Sjoukje) 

Zie bovenstaande.  

 

10.  Aan het hek 

De breng- en haalmomenten zijn kort. Dit heeft voor- en nadelen. Wat betreft kinderen die 4 worden 

is de overgang naar school nu klein en dat wordt als positief ervaren.  

De ervaring over de Flexkids app worden per groep heel anders ervaren. De ene groep/leidsters zijn 

veel actiever in het versturen van bv. foto’s dan de andere groep. In de nieuwe app zal dit 

gebruiksvriendelijker gaan worden en dus worden verbeterd.  

 

11.  Rondvraag 

Traktatie beleid: Vanuit de pilot zijn heel wisselende reacties gekomen, maar Kwest heeft er voor 

gekozen dat Kwest de traktatie maakt om hand op hand contact te voorkomen. 

 

Cadeau faciliteren voor de nieuwe groep: actiepunt er weer op zetten voor Bianca.  

 

Overkapping: Mogelijk komt de overkapping tijdens de nieuwe verbouwing. De startdatum hiervan is 

nog niet bekend. DoReMi heeft de voorkeur voor tijdens de zomervakantie van 2021.  

 

12.  Sluiting 

Om 21.25 uur wordt de vergadering afgesloten. Volgende vergadering staat gepland op woensdag 2 

juni. Bij voorkeur een fysieke vergadering (eventueel buiten), voorafgaand met elkaar sushi eten. 

T.z.t. nader bepalen. 

 

Actiepunten: 

Vastgestelde notulen versturen Sjoukje 

GGD inspectierapport naar ouders versturen Angelique 

Jaarverslag 2020 opmaken en toesturen Sjoukje 

Cadeau faciliteren voor de nieuwe groep Bianca 

Werving nieuwe leden Angelique 

 


