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NOTULEN VERGADERING OC NAALDWIJK GERBERALAAN-MONTESSORI 

 

Datum: 28 november 2022 

Tijd:  20.00 uur   

Locatie:  Samsam 

 

Aanwezig: Mariëtte, Nadia, Mirte, Kim, Asmodée 

Afwezig: Angela 

 

 

1. Opening 

Dit is de laatste bijeenkomst voor Nadia. Haar zoon wordt 27 december 4 jaar en gaat naar school. 

Wij bedanken haar voor haar inzet.  

 

2. Sluiting Samsam per 1 januari 2024 

De communicatie tijdens de informatieavond op 7 november is door de OC-leden als duidelijk en 

volledig ervaren.  

Er was gelegenheid om telefonisch vragen te stellen aan de afdeling plaatsingen naar aanleiding van 

de informatieavond. Dit was op maandag 14 november. Hier is door een aantal ouders gebruik van 

gemaakt. Het is de bedoeling om de locatie zo lang als mogelijk open te houden en niet eerder 

kinderen over te plaatsen naar andere locaties, mocht geen nieuwe locatie gevonden worden. 

Gedurende het jaar blijft er ook instroom van nieuwe kinderen plaatsvinden.   
 

3. Evaluatie ruil en cadeaudagen van Kwest 

De ervaring met de ruil- en KwestCadeau-dagen is wisselend. Niet alle ouders maken hier gebruik 

van deze mogelijkheid. De ouders die er wel gebruik van maken merken dat er vooral gebruik 

gemaakt kan worden van de ruil- en KwestCadeau-dagen tijdens rustige periodes, zoals vakanties.  

Omdat de groepen vol zitten en het ziekteverzuim wat hoger is, is het lastiger om te voldoen in de 

aanvragen voor incidentele opvang. Er is 4 oktober een brief gestuurd via de Konnect App om het 

tijdig afmelden onder de aandacht te brengen. Eerder afmelden, indien mogelijk, zou wellicht meer 

mogelijkheden geven aan alle ouders bij aanvraag van ruil- en KwestCadeau-dagen. Het zou wellicht 

goed zijn als het afmelden vaker als herinnering onder de aandacht wordt gebracht. 

 

4. Nieuw uurtarief 2023 

Het nieuwe uurtarief is besproken tijdens de COC-vergadering in oktober en inmiddels ook 

goedgekeurd. Dat de tarieven worden verhoogd werd wel verwacht doordat in het algemeen kosten 

stijgingen worden verwacht. Het door stichting Kwest bepaalde nieuwe uurtarief van 2023 is bewust 

niet hoger dan de maximum uurprijs voor de kinderopvangtoeslag van de overheid. Wel heeft Kwest 

te maken met stijgende kosten zoals huurvesting. 

 

5. Voedingsbeleid 

Er worden sinds kort groentehapjes als tussendoortje aangeboden aan de jonge kinderen om te 

kijken of dat bevalt. Er werd ervaren dat een cracker of soepstengel niet door ieder kind goed 

gegeten werd en in de middag daardoor minder voeding binnen kreeg. Aan de grotere kinderen en 

de peuters wordt zoals altijd stukjes groente aangeboden. De OC-leden reageren positief. Het 

voedingsbeleid is te vinden op de website van stichting Kwest. 

 

6. Veiligheid en hygiëne 

De bovenste bedjes van groep Knus zijn voorzien van een nieuwe beveiliging. Een systeem dat gaat 

piepen wanneer de bedjes niet worden gesloten en dus een reminder voor de pedagogisch 

medewerkers om de bedjes te sluiten.  

Voorheen werden de vloeren gedweild door de pedagogische medewerkers, naast de schoonmaak die 

2 avonden in de week plaatsvond. Sinds 2022 is dit uitbesteed aan een schoonmaakbedrijf en 

worden de vloeren dagelijks gedaan. In de binnen locaties worden schoenen gedragen die alleen 

binnen gedragen worden. Speelgoed wordt regelmatig gereinigd. Jaarlijks wordt het materiaal en 
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Samsam gecontroleerd of het voldoet de richtlijnen. Dit doen we volgens de richtlijnen van de RIE 

(Risico inventarisatie). Daarnaast voert de GGD ook nog een jaarlijkse onaangekondigde controle uit. 

 

7. Eindfeest 2023 

Het idee is om een herfstfeest te organiseren in plaats van een zomerfeest. Mariette geeft aan dat er 

in de zomermaanden veel collega’s op vakantie zijn. Daarnaast zou het feest ook gelijk kunnen 

dienen als eindfeest voor de locatie Samsam. 
 

 

8. Actielijst 

▪ Nieuwsflits oudercommissie > Mirte zal deze opmaken.  

▪ Datums 2023 > Mariëtte controleert de data van de COC-vergaderingen. De OC-vergaderingen 

zullen in de week daarna worden ingepland. 

▪ Kasopmaak > Kim deelt de kasopmaak van het jaar 2022. 

▪ Jaarverslag > Asmodée zal het jaarverslag opmaken.  

▪ Werven oc-lid peuteropvang 

 

 

9. Sluiting 

▪ De OC-leden staan open voor inzet bij extra activiteiten en denken dat de ‘hulpvraag’ ook breder 

uitgezet kan worden bij de overige ouders. Aan de hand van het aanbod kan bekeken worden of 

een activiteit groter uitgezet kan worden.  

▪ Hanneke van de peuterspeelzaal heeft haar contract opgezegd. Vacature voor 3 dagen is online 

uitgezet. Voor de komende 2 maanden is alvast voor een tijdelijke invulling gezorgd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


