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NOTULEN VERGADERING OC NAALDWIJK SCHIEREILAND 
 

Datum:   11 oktober 2022   
Tijd:    20.00 uur 
Locatie:    KC KwestHome  
Aanwezigen:   Louise, Anke, Carola, Nathalie, Patty Claire 
Notulist:   Claire 
 
 
1. Opening 

 
2. Evaluatie vorige notulen 

• De fotograaf komt op ma 20 t/m wo 22 februari. Ze komen in de ochtend. De kinderen die op 
donderdag en/of vrijdag opvang hebben, zijn op maandag-, dinsdag- of woensdagochtend 
welkom voor het maken van een foto. 

• Bij nieuwsberichten vanuit KwestHome wordt in de aanhef KwestHome gezet, zodat het duidelijk 
is voor de ouders die de app ook gebruiken voor kinderen op de BSO.  
 

3. Nieuws KwestHome, Personeel, pedagogisch medewerkers 
• De tuinverbouwing is in volle gang. De nieuwe schuur is geplaatst, de plantenbakken worden 

geverfd en aan het speelplein wordt gewerkt. De glijbaan komt eraan. Ook is de wens om aan de 
achterkant van de nieuwe schuur een bord o.i.d. van Kwest te hangen. 
b. activiteiten met Careyn zijn weer opgestart. Wordt veel georganiseerd; gymmen, langs bij 
dementerenden, op bezoek bij de dagverzorging, knuffelen met dieren van SKIP 

• Personele wijzigingen:  
o Afscheid van een OC-lid. Er sluit een nieuw OC-lid aan.  
o Twee nieuwe pm’ers gestart op groep Hip, een volgt een BBL traject. 
o Nieuwe pm’er gestart op groep Hip.  
o Nieuwe pm’er aangenomen voor groep Stoer. Heeft 10 jaar ervaring en komt op ma, di en 

vr. Twee pm’ers van Stoer gaan de flexpool in.  
o Nieuwe vrijwilliger gestart op groep Lief.  

• Kwest ‘Nice-to-know’ gehad in de zomer. Breed aanbod activiteiten voor collega’s.  

• Afgelopen zaterdag teamuitje, gelijk 25-jarig jubileum van Anke gevierd. Was een geslaagde 
dag! 

• Het Uk en Puk thema over kunst is in volle gang. In de week van 7 t/m 14 november wordt de 
afsluiting van het project elke dag afgesloten met een museum kijkmoment met ouders bij het 
halen van de kinderen. 

• In augustus is de GGD onverwachts op bezoek geweest. Hebben lang de groepen geobserveerd. 
Ze waren erg enthousiast. Geen verbeterpunten.  

• KwestHome ervaart een hogere werkdruk door ‘eendagskinderen’. Op sommige groepen komen 
meer dan de helft van de kinderen maar 1 dag per week naar de opvang. Er wordt onderzocht of 
het haalbaar is om voor deze kinderen kortere observaties te maken.  
 

4. Zomerfeest 2023 
• In de zomer van 2023 komt er geen Kwestbreed zomerfeest, wel feesten per locatie. Bij 

KwestHome is een commissie geformeerd die de organisatie van deze dag verzorgt. In mei/juni 

vindt het KwestHome zomerfeest plaats, meer informatie volgt. 
 

5. Parkeren bij hoofdingang  
• Sinds een aantal weken wordt de hoofdingang weer gebruikt. Dit brengt een uitdaging met 

parkeren met zich mee. Een auto parkeren buiten de parkeervakken is niet toegestaan. Om de 
verkeersveiligheid te bevorderen, zijn er pijlen voor de rijrichting en verkeersborden geplaatst. 

• Er komen 2 kiss en ride plekken en 2 invalideparkeerplaatsen bij de hoofdingang. 
• Binnenkort wordt extra verlichting geplaatst en verkeersheuvels aangelegd.  
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6. Terugkoppeling COC (4 oktober 2022) 
a. Gewijzigde tarieven 
Tijdens de Centrale OC vergadering zijn de tarieven van 2023 besproken en toegelicht. Deze zijn 
gedeeld met de OC van KwestHome. Het verhogen van de tarieven is onvermijdelijk in deze tijd 
waarin o.a. verbruiksmaterialen zoals voeding/luiers duurder zijn en ook de personeelskosten hoger 
uit zullen vallen i.v.m. de vernieuwde CAO. De OC is gevraagd om advies hierover uit te brengen aan 
Kwest. Uiteraard zijn wij als ouders niet blij met een forse prijsverhoging, echter begrijpen wij ook 
dat het noodzakelijk is. De OC is akkoord met de nieuwe tarieven. Daarnaast heen wij een aantal 
verdiepende vragen neergelegd bij Kwest o.a. over de tarieven in de toekomst.  

b. Tijdens de volgende centrale vergadering worden de KwestCadeau-dagen geëvalueerd.  
 
7. Attenties vanuit Kwest 

De OC krijgt jaarlijks een budget om te besteden aan Kwest. Eén lijn trekken binnen Kwest 
(Dagopvang/BSO) of het budget wordt gebruikt voor attenties voor het personeel, of dat er ook 
speelgoed e.d. van wordt gekocht. Ter bespreking in de centrale OC. 

 
8. Financiën 

• We hebben nog een klein bedrag in kas om een attentie te verzorgen dit jaar.  
 

9. Rondvraag 
• Volgende vergadering vindt plaats op 24 januari 2023.   

 
10. Afsluiting 
 
 
 
 


