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NOTULEN VERGADERING OC NAALDWIJK GERBERALAAN/MONTESSORI  
 
Datum: 01-09-2022 
Tijd:  20.00 uur 
Locatie:  KC Samsam 
Aanwezig: Angela, Kim V, Mariette, Mirte, Nadia, 
Afwezig: Asmodee, Kim C 
 
 

1. Opening 
We heten de nieuwe OC-leden welkom (Mirte en Asmodee) en doen een voorstelronde. 
 
2. Locatienieuws 

▪ PO KwestKoters heeft in de zomervakantie een nieuwe inrichting gekregen. Al het meubilair is 
ontvangen, zodat we nog meer kunnen werken volgens de Montessori visie. Er zijn nieuwe 
kasten, tafels, kleden en een vensterbank gekomen om zo meer werkplekken te creëren.  

▪ Deurbeleid. Mariette is in gesprek met het Zonnehof naar een oplossing om toch via de voordeur 

het pand in te komen, zonder dat de medewerksters heel vaak naar de bel/voordeur moeten 
lopen. Mariette gaat samen met de clustermanager van Kwest nogmaals het gesprek aan. 

▪ Onze nieuwe collega is sinds 1 augustus in dienst bij Kwest en op 22 augustus gestart op groep 
Bijdehand, zij werkt 3 dagen in de week. 

▪ Onze oude collega heeft de functie van 12 uur VVE gekregen. Dit houdt in dat zij 12 uur per week 
groep Bijdehand ondersteund verdeeld over 3 dagdelen in de week. Omdat een groot deel van 
deze groep VE is, is de extra ondersteuning in de taalontwikkeling erg fijn. Doordat er extra 
handen op de groep aanwezig zijn kan er meer in kleine groepjes gewerkt worden, kunnen 
kinderen apart uit de groep gehaald worden en is er nog meer aandacht voor de kinderen. 

▪ Met name in de zomervakantie is het opgevallen dat ouders hun kind laat afmelden. De 
personeelsbezetting was al rond en op dat moment is er bijvoorbeeld personeel over, die op een 
andere locatie had kunnen werken. Of een ander kind had extra komen met zijn KwestCadeau- of 
ruildag. Nu moet er vaak nee worden verkocht als ouders deze willen inzetten helaas. 

▪ 2 stagiaires zijn gestart vanuit MBO Mondriaan op groep Knus en Eigenwijs. Ook bij De 

KwestKoters is een stagiaire gestart.  
 
Kwestbreed 

▪ Kwest is aan het groeien.  
▪ Kantoor is aan het uitbreiden. Nieuwe beleidsmedewerker, er zijn verschillende beleidstukken die 

herschreven worden. Facilitair medewerker erbij, leidinggevende financiën. 
 
3. Nieuwsflits ouderportaal 

Er is een nieuwsflits ontwikkeld waarin de OC-leden informatie met ouders kunnen delen. Op deze 
manier is de oudercommissie onder de ouders nog meer zichtbaar. Misschien kan de OC hier een 
stukje over het afmelden in Konnect inzetten. 

 
4. Ouderbetrokkenheid peuteropvang 

Zoals iedereen misschien wel heeft gezien komt 1 x per 2 weken de Boekfiets op visite bij de GPO en 
groep Eigenwijs. De Boekfiets is in het leven geroepen om het voorlezen nog meer onder de 
aandacht te brengen en aan te sluiten op onze VVE-doelen. Met de Boekfiets willen we nu ook de 
ouderbetrokkenheid gaan bevorderen. We gaan een bijeenkomst organiseren voor de VVE-ouders. 
Zij worden uitgenodigd en tijdens deze bijeenkomst gaan we het belang van voorlezen uitleggen. 
Daarna kunnen ook ouders vaker aansluiten wanneer de Boekfiets op visite komt. 
Ook gaan we op zoek naar verschillende talen boeken, zodat kinderen in meerdere talen door ouders 
thuis kunnen worden voorgelezen. 
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5. Week van de pedagogisch medewerker 
De week van de pedagogisch medewerker is van 12 t/m 16 september. De Dag van de pedagogisch 
medewerker is donderdag 15 september. Op deze middag nodigen we ouders uit voor een drankje 
en gezelligheid met hun kind op het plein. 

 
6. Samenwerkingspartners 

▪ Rozenhof→ afgelopen 2 jaar niet kunnen doen door de maatregelen. Nu weer opgestart, eens in 
de maand komen er wat ouderen uit de Rozenhof op vrijdag. De ouderen sluiten dan aan bij het 
ritme van de groep. Tijdens de activiteiten is er een leuke interactie tussen de ouderen en de 

kinderen. Idee is om dit ook voor KwestKoters op te gaan zetten, maar dit loopt nog. 
▪ Zonnehof→ afgelopen 2 jaar niet kunnen doen door de maatregelen. Nu zijn Samsam en 

Zonnehof aan het kijken hoe dit nu invulling kan krijgen op structurele basis. De doelgroep van 
Zonnehof is wel wat veranderd, van vooral kinderen met lichamelijke problemen naar meer 
kinderen met gedragsproblemen.  

▪ Boekstart→ 1 keer per jaar een bijeenkomst met de bibliotheek met allerlei organisaties bij 
elkaar. 

o 1 keer per jaar een bijeenkomst waarbij de boekstart coördinatoren van Kwest bij elkaar. 

En via de app worden tips met elkaar gedeeld.   
 
7. Actielijst 

▪ Overdracht voorzitterschap. Angela gaat dit overnemen en zal naar het COC overleg gaan op 4 
oktober.  

▪ Webmail check → inloggegevens overdragen. Kim zal deze aan Angela doorgeven. Er wordt nooit 

op gemaild is nu de ervaring.  
▪ Etentje plannen met de OC leden in 2022 
▪ Cadeau pedagogisch medewerkers. 14 medewerkers. Mirte heeft de namen genoteerd. Idee is 

om een gepersonaliseerd cadeau te bestellen. 
 

8. Sluiting 
▪ Ervaringen met Konnect app uitgewisseld met elkaar. De ervaringen zijn positief. 
▪ Tip wordt gedeeld voor verwachtingsmanagement, dus met ouders delen wat de gebruiken en 

verwachtingen zijn. Vooral voor ouders met andere culturen zou dit kunnen zijn.  
▪ Waarom komt er geen schoolfotograaf? Hiervoor moet een ruimte beschikbaar zijn en die heeft 

Samsam niet. 
▪ Volgende vergadering is op 16 november 2022. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


