
 

Notulen overleg oudercommissie 19 november 2019 

Aanwezig: Margriet, Nelleke, Jessica, Ellen, Jill, Brigit, Linda, Renee 

Afwezig: Nadja, Susan 

Vanuit Baloe: Carolien (adjunct directeur financiën) & Irma (directeur) 

 

1. Opening 

Kennismaking met  

Jessica (KDV Valkstraat + BSO Eendragt),  

Jill (PO Neck)  

Renée (KDV hoofdgebouw) 

 

2. Notulen van 17 september 2019 worden door de OC vastgesteld 

 

3. Mededelingen: 

a. Carolien neemt afscheid omdat zij geen kinderen meer bij Baloe heeft, Irma 

zorgt voor een attentie 

 

b. Ellen haar oudste dochter gaat op vrijdag naar de BSO in het hoofdgebouw 

dus kan hiervoor ook aanspreekpunt zijn 

 

c. Ineke (locatie Jisp) heeft haar taaltoets behaald en blijft nog twee jaar actief bij 

Baloe.  

 

4. Prijsvoorstel Baloe 2020 

De OC geen advies uitbrengen aan Baloe met betrekking tot het prijsvoorstel.  

 

5. Inspectierapport BSO Wormer, KDV Wormer, PO Wormer 

Niet besproken 

 

6. Gesprek Irma en Carolien: 

a. Ouderapp:  

i. Op dit moment wordt de handleiding geschreven. Deze wordt 

volgende week afgerond en verspreid aan de test-ouders. Het streven 

is om voor de kerstvakantie de test af te ronden en in januari de app 

helemaal uit te rollen.  

 

ii. Margriet vraagt Baloe om gebruikers van de app te adviseren hun 

jaaropgaves en facturen te downloaden omdat een app meestal niet 

onbeperkt informatie bewaard.  

 

iii. Berichtgeving gaat per kind en per groep dus ouders krijgen nog 

steeds meerdere meldingen 

 



iv. Ouder kunnen met 1 inlog (email + wachtwoord) op meer telefoons 

inloggen 

 

v. Gescheiden ouders hebben in het systeem van Baloe eigen 

debiteurennummers en krijgen een eigen inlog.  

 

b. Huisvesting:  

Ten tijde van onze vergadering is er een gemeenteraadsvergadering over het 

gebruik van lokalen in het gebouw van de Wormerwieken en Eigenwijs door 

Baloe. Omdat onderwijs voorrang heeft op PO/KDV/BSO bestaat de kans dat 

Baloe vier lokalen moet inleveren. Irma hoopt dat het gebouw dat “Het 

kasteel” wordt genoemd voor een goede huur aan Baloe verhuurt kan worden. 

Mick bij de vergadering aanwezig.    

 

c. Risico en inventarisaie (RI&I)  

De quickscans die bij het RI&I behoren zijn doorlopend aan de gang. Het 

gebied waar de quickscan zich op richt wisselt. Het is een cyclus van twee 

jaar waarin alle facetten worden beoordeeld waaruit een nieuw rapport 

gevormd wordt. De quickscans worden uitgevoerd door medewerkers.  

 

d. Baloe weet officieel nog niet van het continurooster bij de Eendragt op 5 

december. De Weremere heeft dit wel gecommuniceerd. Irma neemt contact 

op met De Eendragt. 

 

e. Belastingdienst en toeslagen:  

Carolien geeft aan dat Baloe erg actief in communicatie met ouders. Er is een 

contactpunt waar Baloe als Kinderopvang vragen kan stellen. Mochten ouders 

tegen problemen aanlopen met hun toeslagen dan ondersteund Baloe de 

ouder in dit traject d.m.v. advies.   

 

f. Hazengroep:  

In een groep op het KDV mag een opvang 16 kindjes per groep inzetten. 

Baloe is van mening dat dit te druk is op een groep en heeft hierom een tijd 

terug de Hazengroep (2 tot 4 jaar) gevormd. Op die wijze is de werkdruk op 

de grote groepen verlaagd en krijgen de kinderen in de Hazengroep wat meer 

uitdaging in een kleine zetting. Door ziekte en uitval is de Hazengroep af en 

toe niet doorgegaan. De prognose is dat na januari 2020 de groepen uit 

maximaal 14 kinderen bestaan. De verwachting is dan dat de Hazengroep 

stopt. Baloe zal hierover communiceren met de ouders waarvan de kinderen 

soms of regelmatig in de Hazengroep zitten. 

 

g. Voedingsbeleid:  

Linda heeft al een tijd terug het voedingsbeleid doorgestuurd. Dit is bij Baloe 

gestagneerd. Vandaag heeft Irma met Cristal gesproken. Het bestand wordt 

z.s.m. (aan)gevuld en gepubliceerd op de website. 

  



Actiepunten. 

Actie Wanneer  Wie Afgerond: 

Oc werkplan mailen naar alle oc 

leden 

 Brigit  

Concept voedingsplan mailen naar 

Brigit 

 Irma  

Voorstel oc leden proefdraaien 

ouderportaal intern bespreken 

 Irma  

Ri&I mailen naar Brigit  Irma  

Reactie Oc inzake prijsbeleid naar 

Baloe 

24-11-2018 Brigit 19-11-19 

Stavaza voedingsbeleid  Irma  

Input leveren op ouderapp   OC 19-11-19 

OC leden overige locaties  Irma  

 

7. Volgende vergaderingen:  

Dinsdag 3 maart 2020 

Dinsdag 9 juni 2020 


