
 
 

 

Notulen vergadering    Pagina 1 van 2 
24-01-2023 

  

 

 

NOTULEN VERGADERING OC NAALDWIJK SCHIEREILAND 

 

Datum:   24 januari 2023   

Tijd:    20.00 uur 

Locatie:    Thuis bij Carola  

Aanwezigen:   Louise, Anke, Claire, Patricia en Carola  

Notulist:   Carola 

 

1. Opening 

 

2. Evaluatie vorige notulen 

• Inmiddels zijn de observatielijsten voor de kinderen welke 1 dag komen aangepast. De komende 

tijd wordt het nog iets aangescherpt, zodat het voor de pedagogisch medewerkers gemakkelijk in 

gebruik zal zijn. 

• De gemeente is nog bezig met het realiseren van 2 invalideparkeerplaatsen, verkeersheuvels en 

2 kiss and ride plekken. We hopen dat ze dit de komende maanden kunnen realiseren. 

 

3. Nieuws KwestHome (Anke) 

Personeel: 

• Er is een nieuwe medewerkster gestart op groep Stoer. Een ervaren pedagogisch medewerkster. 

• De BBL’er binnen KwestHome mag vanaf deze week 8,5 uur intallig worden ingezet op de groep, 

wat erg fijn is. 

• De vrijwilligster vanuit KwestHome is tijdelijk niet werkzaam i.v.m. ziekte. We hopen haar snel 

weer bij KwestHome te zien. 

• Sinds 1 december is er meer stabiliteit in het team terug en een stukje rust op de locatie 

vanwege minder zieken.  

• Binnenkort starten er op groep Stoer en Lief twee nieuwe stagiaires. 

 

     Mededelingen 

• De decembermaand was erg geslaagd, er zijn verschillende activiteiten uitgevoerd rondom 

Sinterklaas en Kerst en de kinderen hebben ook al veel op de nieuwe glijbaan buiten gespeeld. 

• De pedagogisch medewerkers hebben in december een kerstontbijt bij de Bosrand gehad, dit was 

erg geslaagd. Hier mochten ze ook allemaal een handtas uitzoeken. 

• Een aantal pedagogisch medewerkers zijn naar een workshop over voorlezen met baby’s geweest 

in combinatie met muziek, gegeven door Felice van der Zande. 

• De Nationale voorleesdagen starten op 25 januari. 

• Anke is weer gestart met GO!-gesprekken (groei- en ontwikkeling) met alle pedagogisch 

medewerksters van KwestHome. 

• Carnaval wordt dit jaar gevierd in de voorjaarsvakantie. Het is een week naar achter geschoven 

vanwege de fotograaf welke van 20 t/m 22 februari op de groepen komt. 

• Er wordt dit jaar een zomerfeest georganiseerd, waarschijnlijk op 10 juni, het thema wordt een 

‘Piratenfeest’. 

• Op 13 mei is er een KwestFestival voor de medewerkers van heel Kwest. 

• De leidinggevenden binnen Kwest volgen dinsdag 31 januari een training met elkaar over 

ziekteverzuim.  

• Westland on stage komt er weer aan op 28 maart, op 6 april is de doe-dag binnen Kwest er 

komen die dag meerdere scholieren meedraaien op de groepen. 

 

4. Slaapruimtes KwestHome 

• Er is gesproken over de slaapruimte van groep Lief, doordat er meerdere slaapritmes bij kinderen 

op een dag zijn komt het soms voor dat kinderen wakker worden wanneer een ander kindje naar 

bed gaat. Anke geeft aan dat er voldoende bedjes zijn, maar dat het lastig is dat kinderen soms 

van elkaar wakker worden. 
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5. Activiteitenaanbod ‘verwonder, ontdek en ervaar’ 

Vanuit de centrale OC is er de vraag gesteld wat er op de locaties aan activiteiten wordt gedaan. De 

OC is benieuwd naar de uitvoering van activiteiten. Anke licht toe dat het ontdekken, verwonderen 

en ervaren in kleine activiteiten al zit. Ze zou wel graag vaker de natuur in willen gaan om ook daar 

te ontdekken, verwonderen en ervaren. Er is een bolderkar op de locatie waar met mooi weer 

uitstapjes mee gemaakt kunnen worden.  

De leden uit de oudercommissie zien de laatste tijd veel verschillende activiteiten voorbij komen door 

middel van foto’s. Het is leuk om te zien dat er activiteiten worden georganiseerd, maar ook om via 

de foto’s mee te kunnen genieten.  

 

6. Evaluatie Kwest cadeaudagen (-> Centrale OC) 

Tijdens de centrale OC komen de Kwest cadeaudagen op de agenda te staan. De oudercommissie 

heeft het als soms lastig ervaren dat je de KwestCadeau-dagen niet gemakkelijk in kan zetten 

vanwege de volle groepen. Wel hebben alle leden één á twee KwestCadeau-dagen per kind in 

kunnen zetten in 2022. 

 

7. Artikel: ‘paracetamol geven op de opvang’ 

De afgelopen tijd zijn er in de media berichten verschenen over het niet geven van een paracetamol 

in de kinderopvang. Kwest geeft kinderen alleen op doktersadvies en met schriftelijke toestemming 

van de ouders een paracetamol. Voor nu zal er niets worden aangepast aan dit beleid.  

 

8. Jaarplanning 

Datums overleg oudercommissie 2023: 

Dinsdag 4 april 

Maandag 3 juli 

Dinsdag 3 oktober 

 

9. Financiën 

De kas van de ouderraad is weer aangevuld naar €150,-.  

 

10. Rondvraag 

• Er is een vraag gesteld hoe de wachtlijst bij KwestHome op dit moment is. Anke geeft aan dat 

sommige dagen nog steeds flinke wachtlijsten hebben. Vooral de babyplekken zijn lastig.  

• Er is aangegeven dat het halletje bij groep Lief erg smal is en regelmatig vol ligt met tassen van 

de BSO. Voor de ouders van groep Lief is dit wel eens lastig met ophalen. Het advies is om de 

manden voor de tassen in de groep bij de BSO te zetten. 

 

Afsluiting 

https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5357219/kind-ziek-opvang-paracetamol-ophalen-huisarts-leenstra

