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NOTULEN VERGADERING OC NAALDWIJK SCHIEREILAND 

 

Datum:   19 mei 2021   

Tijd:    20.00 uur 

Locatie:    Bij Claire thuis  

Aanwezigen:   Jody, Louise, Nathalie, Anke (digitaal)  

Notulist:   Claire 

 

1. Opening 

 

2. Evaluatie vorige notulen 

• Kwest heeft een nieuwe website. Er wordt nog gekeken naar op welke manier de OC hierop kan 

worden weergegeven en up to date gehouden kan worden.   

• Er is nog geen nieuws over de Stint of het gebruik van alternatieven. 

• Ouders zijn zich minder bewust geworden van het dragen van een mondkapje tijdens het ophalen 

van de kinderen, omdat de kinderen dan vaak buiten spelen. De OC vraagt zich af wat de regel is 

m.b.t. het dragen van een mondkapje als de ouder zijn/haar kind buiten ophaalt. Waar voelt 

PM’er zich prettig bij? De locatieverantwoordelijke inventariseert dit en deelt het met de ouders. 

 

3. Nieuws KwestHome, Personeel, leidsters 

• Er komt een nieuwe BSO bij het Prinsenbos. Zodra er meer informatie bekend is, wordt dit 

gedeeld met de ouders.  

• Het nieuwe thema is gestart: “Ik ben een kunstenaar”. Helaas wordt er dit jaar geen jaarfeest 

georganiseerd. Om de ouders een sfeerimpressie te geven van het thema, wordt er een video 

gemaakt van de activiteiten op de groep. Deze video wordt verspreid onder de ouders. Het mag 

niet verspreid worden aan derden. Dit wordt gecommuniceerd met de ouders.   

• Eind mei gaan de kinderen de kunstwerken in de hal van Careyn bekijken. Voor het eerst in lange 

tijd mogen de kinderen weer in de hal komen.  

• Ook wordt met de kinderen een wandeling door het Woerdblok gemaakt, op zoek naar kunst.  

• In juni wordt een nieuw speelhuisje geplaatst. Het huidige speelhuisje is aan vervanging toe. Het 

nieuwe speelhuis wordt iets hoger, zodat het ook aantrekkelijk is voor de BSO kinderen. 

Daarnaast wordt er gekeken naar de mogelijkheid om volgend jaar een nieuw schuurtje te 

plaatsen.  

• Groep Lief heeft een grondbox gekregen. Het is wachten op de kussens, die op maat gemaakt 

worden. 

• Naar verwachting neemt een PM’er van Hip half juni haar diploma in ontvangst. Zij hoeft dan op 

vrijdag niet meer naar school en kan weer op de groep werken. Zij blijft tot half september 

invallen, daarna komt zij als vast gezicht op de groep. Een andere PM’er gaat dan als inval 

werken.  

• Het kantoor van Kwest verhuist naar De Lier. Adres: Jan van de Laarweg 12 de Lier. Er zit geen 

Kwest opvanglocatie aan vast. 

• Kwest is bezig met het ontwikkelen van traktatiekaarten. Hiervoor hebben de PM’ers input 

aangeleverd. De leukste inzendingen ontvangen een cadeaubon. De mentor kiest samen met het 

jarige kind een traktatiekaart, wat vervolgens wordt uitgedeeld op de groep.  

 

 

4. Coronavirus 

• OC vindt het contact met Kwest tijdens de sluiting goed. Niets op aan te merken.   

• OC ervaart bij groep Hip een fanatieke PM’er die altijd strikt om 16.00 uur een overdracht met 

foto’s stuurt. Dat is erg fijn.  

• Alle PM’ers hebben 25 zelftesten ontvangen om zich preventief te laten testen. 

• Meeste bewoners van Careyn zijn inmiddels ingeënt. Hopelijk kunnen we na de zomer weer 

gebruik maken van de hoofdingang. OC geeft aan dat zij het prima vinden via de achteringang, 

omdat het makkelijk parkeren is en het brengen/halen spoedig verloopt.  
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5. Incidentele opvang 

• Per 1 juni is het weer mogelijk om incidentele opvang aan te vragen. Iedereen heeft veel 

ruiltegoed. De groepen zitten zo goed als vol. Het inplannen van incidentele opvang moet in 

goede banen geleid worden om het zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. Incidentele opvang kan 

worden aangevraagd via de locatieverantwoordelijke.  

• De OC verzoekt om de verwachtingen te managen. Ook vinden zij het een goed idee om aan 

ouders te vragen om hun vakanties op tijd af te melden. Het lijkt de OC beter om de geldigheid 

van het ruiltegoed te laten starten op dag die wordt afgemeld. Anders stimuleer je de ouders om 

laat af te melden i.v.m. de geldigheid. Locatieverantwoordelijke onderzoekt dit.   

 

6. Communicatie personele bezetting 

• OC vindt het fijn om het vooraf te weten als er personele wijzigingen zijn. 

Locatieverantwoordelijke denkt na over hoe Kwest dit kan communiceren. Wellicht via ”Vandaag 

werkt” op het raam.  

 

7. Mentorschap 

• OC vindt dat de gesprekcyclus tussen mentor en ouder beter moet. Dit geldt ook voor overdracht 

naar andere groep. Meerdere OC leden ervaren dat het gesprek niet heeft plaats gevonden. Door 

Corona is hier wellicht een verstoring in geweest. Nu graag weer scherp op zijn.   

• Op 1 juni vindt de gesprekstraining voor PM’ers plaats. 

  

8. Financiën en planning OC 

• Het contante kassaldo is € 25,78. Penningmeester heeft contact gehad met de 

locatieverantwoordelijke. Voorheen kreeg de OC contant kasgeld. Vanaf dit jaar wordt er niet 

meer met contant kasgeld gewerkt, maar met het achteraf indienen van declaraties via de 

locatieverantwoordelijke.  

• De samenwerking met de BSO heeft geen invloed op de huidige uitgave van attenties. 

• OC heeft een overzicht ontvangen van de jubileadata van de PM’ers.  

 

9. Rondvraag 

• OC is blij met het nieuwe slot op het hekje. Veilig!  

• OC vraagt zich af of er ook getrakteerd wordt op de groep als een kind overgaat naar groep Hip? 

• Hoe lang blijft de parkeerplaats bezet met bouwmaterialen?  

• Is het een idee om een officiële rijrichting af te stemmen met Careyn/Gemeente Westland en 

bewegwijzering aan te brengen?   

• In de week van 28 juni komt Knappe Koppies foto’s maken. Mogen ook broertjes/zusjes op de 

foto, die al op de basisschool zitten?  

 

10.  Afsluiting 

• Volgende vergadering staat gepland op woensdag 6 oktober.  


