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NOTULEN VERGADERING OC NAALDWIJK SCHIEREILAND 
 

Datum:   5 april 2022   
Tijd:    20.00 uur 
Locatie:    Claire  
Aanwezigen:   Anke, Claire, Nathalie, Jody, Carola, Patricia (online), Louise 
Notulist:   Louise 
 
1. Opening 

• Patricia en Carola zijn de nieuwe OC leden van KwestHome. We zijn de vergadering gestart met 

een kennismakingsronde en uitleg over de werkwijze van de OC.  
 

2. Evaluatie vorige notulen 
• Het vervangen van de schuur op het plein heeft vertraging opgelopen. Er is contact met een 

hovenier om ook een aantal andere onderdelen van de tuin aan te passen. 
• De herbruikbare verjaardaghoed is vervangen door een simpele versie van een geknutselde 

verjaardaghoed. 
• Het onder de aandacht brengen van de regels omtrent kinderziekten is besproken in de centrale 

OC. Er wordt uitgezocht of het mogelijk op de website inzichtelijk gemaakt kan worden.  
 

3. Nieuws KwestHome, personeel 
• 1 PM’er zit in de ziekte wet. Andere PM’er is inmiddels weer volledig inzetbaar. 
• PM’er van Lief is bevallen van een zoon. Start half juli weer op de groep voor 3 dagen.  
• PM’ers Stoer hebben de training Uk en Puk onlangs afgerond en volgen nu de babytraining. PM’er 

Lief is gestart met de Uk en Puk training. 
• Er is geregeld contact met Careyn. Door corona is de samenwerking nog moeizaam. 
• De wens is om de zichtbaarheid van Kwest te vergroten middels een logo op de gevel/schuur. 

Hier is contact over met een ontwerper en Careyn.  
• In de week van 11 april is er een voorstelling van Kiekaboek voor de peuters. Waar mogelijk 

wordt dit gedaan in samenwerking met Careyn. 
• Training ‘Succesfactoren’ is verzet naar een nieuwe datum in mei. 
• Bijeenkomst ‘boekstart’ is gevolgd door een aantal PM’ers en de leidinggevende. 

• Skip komt weer 1x per maand langs op de groepen (donderdag). 
• Westland on stage wordt dit jaar nog niet live gehouden. De leerlingen vanuit het 3e jaar van het 

voortgezet onderwijs kunnen een digitale match maken voor een oriëntatie bezoek aan Kwest op 
19 mei. 

• Binnen de locatie is veel ziekte uitval door corona. PM’ers zijn veel extra aan het  werk en ook de 
leidinggevende staat geregeld op de groep. Tot nu toe lukt het om de groepen te bemannen.  

• Er is een lange wachtlijst voor de opvang. Er worden momenteel dan ook weinig rondleidingen 

gegeven.  
 
4. Coronavirus (halen/brengen nieuwe protocol) 

• Het halen en brengen via de voorkant is nog niet mogelijk. Binnen Careyn is er een 
mondkapjesplicht. Het brengen en halen gaat momenteel nog via de tuin. 

• Mogelijkheden voor traphekjes bij de buitendeur (naar de tuin) worden nogmaals onderzocht. 
 

5. Kwest cadeaudagen 
• Het invullen van KwestCadeau-dagen blijft een puzzel. Veel ouders hebben al een aanvraag 

gedaan. 
• De OC adviseert om ouders erop te attenderen om tijdig af te melden, zodat er tijdig bekend is 

wat de beschikbare dagen zijn waarop de cadeaudagen kunnen worden gebruikt door andere 
ouders. 
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6. KidsKonnect app 
• De Konnect app wordt als positief ervaren. Het is overzichtelijk en contact met de groep verloopt 

goed. Nadeel is dat je als ouder niet kunt zien of het berichtje is gelezen door de groep. Het 
versturen van foto’s van ouders naar de groep kan niet via een bericht maar wel via het dagboek.  

• De communicatie via WhatsApp stopt op korte termijn volledig. Dit zal worden aangegeven via de 
nieuwsbrief. 

• Er kunnen geen filmpjes worden verzonden via de Konnect app. Er wordt nagevraagd/onderzocht 
of dit, eventueel op een andere manier, mogelijk is.  

• De app geeft de PM’ers duidelijk inzicht in o.a. de observatiemomenten van de kinderen. Hier 

wordt de komende tijd weer actief mee aan de slag gegaan.  
• Het is wisselend per groep hoeveel foto’s/berichten er worden verzonden. Uitgangspunt blijft dat 

er minimaal één keer per maand een foto wordt gedeeld. 
 

7. Evaluatie schoonmaak 
• Multiclean verzorgd sinds kort de schoonmaak bij Kwest. Dit verloopt naar wens. Locatie is 

tevreden over de kwaliteit. 
 
8. Fotograaf 

• Onlangs is de fotograaf op de groepen geweest. Door omstandigheden was er voor 3 dagen een 
fotograaf beschikbaar. Dit was qua tijdsplanning te krap. Er moesten veel kinderen op een 
andere dag terugkomen voor de foto. 

• Er is navraag gedaan bij Knappe koppies om de foto’s in juni te nemen. Dit is niet mogelijk. Het 
komende jaar zal het in maart worden ingepland.  

 
9. Jaarplanning 

• De jaarplanning van de OC is doorlopen en toegelicht. De volgende vergaderingen zijn in juni en 
oktober.  
 

10. Terugkoppeling COC 
• Mogelijkheid m.b.t. duidelijkheid regels kinderziekten wordt onderzocht (Kiddiapp) 
• Notulen van de OC vergadering wordt ook gedeeld via de Konnect app. 

 
11.  Financiën 

• De kas bedraagt € 150,- 
 
12.  Afsluiting/opmerkingen 

• Bij de volgende OC vergadering in juni neemt Jody (voorzitter OC) afscheid van de OC. 
• Patricia en Carola hebben aangegeven graag aan te sluiten bij de OC van KwestHome 
• Bij de vergadering in juni oriënteert nog een ouder zich om mogelijk aan te sluiten bij de OC. 

• Het OC regelement is doorgenomen en ondertekend.  
 

 
 
 
 

 

 


