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NOTULEN VERGADERING OC NAALDWIJK SCHIEREILAND 
 

Datum:   21 juni 2022   
Tijd:    19.00 uur 
Locatie:    Brasserie Mirell  
Aanwezigen:   Jody, Louise, Anke, Claire, Carola, Patricia, Nathalie 
Notulist:   Nathalie 
 
 
1. Opening 

 
2. Evaluatie vorige notulen 

• We hadden als OC voorgesteld om de fotograaf in juni te laten komen i.p.v. in de 
wintermaanden. Dit is helaas niet mogelijk, want dat is de periode dat Knappe Koppies (de 
fotograaf) de scholen bezoekt. De kinderdagverblijven bezoeken ze tussen januari en maart. 
Onze voorkeur voor KwestHome is dan om Knappe Koppies in maart te laten komen. 

• Er was een grote wens om de zichtbaarheid van Kwest te vergroten. Dit is inmiddels 
gerealiseerd. Er zijn twee borden aan de buitenkant opgehangen en binnen zijn er raamstickers 
geplakt.  
 

3. Nieuws KwestHome, personeel 
• 1 PM’er komt binnenkort terug van zwangerschapsverlof. 
• De bezetting is krap. Ook bij Kwest wordt gemerkt dat het een grotere uitdaging wordt om aan 

goede PM’ers te komen en ze te behouden. 

• De training Succesfactoren van Jantine ’t Hart heeft plaatsgevonden. Er zijn onderwerpen 
behandeld zoals: feedback, geluksmomenten: wat maakt je dag compleet? Dit was een zeer 
geslaagde training met het hele team.  

• Voor groep Hip (peutergroep) is nieuw meubilair besteld: een hoge tafel en hoge banken.  
• De locatieverantwoordelijke heeft sinds lange tijd weer een koffiemoment gehad met de 

activiteitenbegeleiding van Careyn. Vanaf a.s. vrijdag gaan de activiteiten met de ouderen weer 
starten. De verschillende dagen van de week worden gerouleerd, zodat verschillende kinderen en 
ouderen weer met elkaar in contact komen. Er wordt bijvoorbeeld gestart met het lezen met 

ouderen, gezamenlijk eten, muziek en gym. In overleg met Careyn zijn er twee afdelingen 
aangewezen die hieraan meedoen.  

• De tuin van KwestHome zal rond augustus worden verbouwd. Er komt een apart gedeelte voor de 
oudere kinderen van de BSO, de bloembakken worden opgeknapt, de schuur vernieuwd en er zal 
een glijbaan worden geplaatst. 

 
4. KwestCadeau-dagen: hoe loopt dit? 

• Opnieuw onder de aandacht brengen bij ouders dat je eerst afwezigheid kunt doorgeven en 
daarna een ruildag kunt aanvragen. 

• De groepen zitten erg vol en de bezetting van PM’ers is krap. Dit maakt het toekennen van 
ruildagen en KwestCadeau-dagen lastig. Als er ruimte ontstaat, wordt dit eerlijk onder de ouders 
verdeeld. 

 
5. Werking KidsKonnect app 

• Ouders ontvangen berichten via de app nog weleens op een wisselende manier (berichten, 
dagverslag). Op een dagverslag kun je als ouder niet reageren. Als de PM’er of ouder iets willen 
vragen aan een elkaar dan moet er een bericht worden gestart. Er kan dan op elkaar worden 
gereageerd.  

• De locatieverantwoordelijke zal erop letten dat in het onderwerp van een nieuwsbericht 
KwestHome wordt vermeld. Voor ouders die ook berichten van de BSO krijgen is het nu pas bij 
het openen van het bericht te herleiden welke berichten van KwestHome zijn. 
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6. Beleid rond insmeren 

• Er wordt aan ouders verzocht kinderen op een zonnige dag, voordat ze naar Kwest komen, in te 
smeren. Dan kan de zonnebrand nog even intrekken voordat de kinderen naar buitengaan. 
Vanuit KwestHome worden kinderen ook altijd ingesmeerd op een zonnige dag. 
 

7. Status ventilatie/luchtbeleid/traphekjes 
• Het voorstel vanuit de OC was om traphekjes te plaatsen bij de groepen, zodat kinderen niet 

naar buiten kunnen als de deuren openstaan. De brandweer is langsgeweest om dit te 

bespreken, maar dit is niet toegestaan.  
 
8. Coronavirus: wanneer via de hoofdingang? 

• Op dit moment is het vanuit de corona maatregelen toegestaan om de hoofdingang weer te gaan 
gebruiken. De locatieverantwoordelijke heeft de OC om advies gevraagd. De OC adviseert om in 
de zomermaanden de achteringang te blijven gebruiken en in september de situatie opnieuw te 
bekijken. Dit is praktisch, want in de zomermaanden spelen de kinderen veel buiten, er is kans 
dat door de oplopende corona cijfers de maatregelen weer verscherpen en daarnaast is het qua 

temperatuur niet erg als de achterdeuren ’s morgens vaker opengaan. In september gaan we 
weer richting de herfst. Qua temperatuur is het verstandig dan de hoofdingang weer te gaan 
gebruiken. We adviseren dan de situatie opnieuw te bekijken (mogen we dan de hoofdingang 
weer gaan gebruiken of zijn er nieuwe corona maatregelen?).  

 
9. Communicatie OC naar ouders (notulen via KidsKonnect?) 

• De locatieverantwoordelijke stuurt via KidsKonnect een berichtje naar de ouders met een link 
naar de notulen. Iedereen kan de notulen dan op een gemakkelijke manier terugvinden. 

 
10.  Terugkoppeling COC 

• Er is gesproken over het wel of niet verplichten van werkkleding. Tot nu toe is het niet het geval. 
• Op intiatief van de Gemeente Westland wordt er gestart met een Peutergroep op maat. Er zijn 

peuters die door achterstand in ontwikkeling of gedrag niet in de reguliere peutergroepen passen. 
De kinderopvang kan niet de extra zorg bieden die zij nodig hebben. En bij de JGZ zijn er 

wachtlijsten. Hierdoor komen deze kinderen thuis te zitten wat niet wenselijk is. Samen met de 
gemeente en collega kinderopvangorganisaties Simba en Okidoki worden er peutergroepen op 
maat gerealiseerd. Deze groepen zijn kleiner en er is extra begeleiding door een medewerker van 
Middin.  

 
11.  Wie wordt de nieuwe voorzitter? 

• Louise wordt de nieuwe voorzitter van de OC. Het bezoeken van de COC wordt gerouleerd. Carola 
zal Louise opvolgen als penningmeester. 

 
12. Financiën 

• De kas bedraagt 60,00 euro.  
 

13. Rondvraag 
• De gemeente is al geruime tijd bezig met de rijroutes/-richting. Wat is hiervan de stand van 

zaken? 
 
14.  Afsluiting/opmerkingen 
 
 
 
 
 


