Notulen overleg oudercommissie 17 september 2019
Aanwezig: Brigit (voorzitter), Nelleke, Lies, Linda, Suzanne, Petra, Margriet en Irma namens
Baloe
Afwezig: Renske, Suzanne, Ellen, Nadja, Caroline
1. Opening.
2. Notulen van 6 juni 2019, Margriet was wel aanwezig. Notulen worden goedgekeurd.
3. Mededelingen
a. Laatste keer OC vergadering voor Petra en Lies
4. Inventarisatie vragen aan Baloe
a. Aandacht voor communicatie
communicatie wisselt, er wordt niet adequaat gereageerd op verzoeken met
betrekking tot planning, communicatie over vertrek medewerker niet tijdig,
communicatie over wateroverlast bij Weremere echter wel snel en goed
verlopen
b. Testen van ouderportaal, zullen Nelleke en Brigit doen, wat is de planning?
c. Stand van zaken risico-inventarisaties
d. PO Jisp, wat is de stand van zaken?
Er is onduidelijkheid ontstaan waarom een beroepskracht niet meer op de
voorschoolse opvang mag werken. Deze onduidelijkheid wordt versterkt door
de GGD rapportage waarin een datum van 1 januari 2023 wordt genoemd
voor het behalen van de taaleis. Er is voor de zomervakantie een informatie
bijeenkomst geweest en daarin is toegezegd dat de aanwezigen een
informatiebrief zouden ontvangen. Deze brief is echter veel later verzonden
dan de eerder toegezegde termijn.

e. Afvaardiging OC leden van alle locaties. Van onderstaande locaties is geen
vertegenwoordiging. Baloe vragen om hierin actie te ondernemen.
KO Valkstraat
PO en BSO de Eendragt
KO Weremere
BSO Wormerwieken
PO en BSO De EigenWijs

5. Overleg met vertegenwoordiging van Baloe
a. PO Jisp, wat is de stand van zaken?
De brief naar aanleiding van de informatie avond is later verzonden dan in
eerste instantie is toegezegd, dit kwam omdat er tussentijds ontwikkelingen
waren en Baloe de ouders wilde informeren met concrete informatie. Door
deze keuze is de brief kort voor start van het nieuwe schooljaar verzonden.
De OC adviseert om voor de toekomst ouders te informeren dat de brief
vertraagd is, in verband met verwachtingsmanagement en het voorkomen van
miscommunicatie.
Baloe geeft aan dat er tussentijds door ouders ook contact is gezocht met de
betrokken wethouder, de heer Halewijn. Baloe heeft een gesprek gehad met
de wethouder betreffende de situatie.
Er is in overleg met de beroepskracht besloten dat zij de voorschoolse opvang
in Jisp niet meer doet en heeft zelf besloten om de toets nogmaals af te
leggen, daarna zullen zij en Baloe weer in gesprek gaan.
Baloe merkt op dat er soms een disbalans is tussen kinderen en
beroepskrachten op de locatie PO Jisp. Eind november zal besloten worden
of er een sluiting van bepaalde dagen zal plaatsvinden.

b. Communicatie
De communicatie over het vertrek van een beroepskracht is heel kort voor zijn
laatste dag verstuurd. Baloe geeft aan dat dit niet goed is gegaan en zal dit
meenemen voor de toekomst.
De communicatie rondom de wateroverlast is wel goed verlopen. De
complimenten hierover neemt Baloe in ontvangst.
Testen ouderportaal
Er wordt een toelichting uitgedeeld over de ouderapp.
De ouderapp is heel breed en Baloe wil daarin veel opnemen, zodat ouders
zaken zelf kunnen regelen.
In de app komt informatie over het kind, facturen, beleid en in de toekomst
ook de mogelijkheid voor ruildagen en het afnemen van extra dagen.
Voor de babygroepen wordt een uitgebreid dagverslag opgenomen met foto’s,
eet-, slaap- en verschoonmomenten.
Voor de peuter en BSO-groepen wordt het dagverslag minder uitgebreid
waarin geen eet- en verschoonmomenten worden opgenomen.
De planning is om in oktober de app te vullen met informatie en op 18
november te starten met de app voor alle ouders en kinderen.
Voorafgaand testen leden van de OC de app nog. De OC raadt aan om ook
iemand mee te laten testen die de Nederlandse taal minder goed machtig is,
in verband met de leesbaarheid en begrijpelijkheid.
Door Baloe worden er over de ouderapp vragen gesteld aan de OC:

-

Welke informatie zouden jullie als ouders graag binnenkort ontvangen
over dit onderwerp?

-

Wat verwachten jullie van de uitkomst van het wel of niet delen van foto’s
met ouders van de opvanggroep?

-

Welke informatie zouden jullie als ouder graag terugzien in de App?

-

Welke mogelijkheden zouden jullie als ouder graag terugzien in de App?

-

Hoe zou je als ouders op de hoogte gebracht willen worden van het
werken met de app?

De reactie van de OC kan worden verzonden naar Tessa Zwart.
Baloe wil per eind januari starten met een nieuwsbrief.
c. Stavaza risico-inventarisaties (rie’s)
Er vindt op dit moment een quickscan plaats op de groepen voor de rie’s. Ook
wordt er training gegeven aan de medewerkers voor het invullen van de
quickscans. De GGD is tot nu toe akkoord met de werkwijze en stand van
zaken voor de rie’s.
d. Voedingsbeleid
Naar aanleiding van het nieuwe voedingsbeleid hebben leden van de OC het
e.e.a. in excel gezet voor de leesbaarheid. Dit is gemaild naar Anita. Wat is nu
de stand van zaken inzake het voedingsbeleid? Irma laat dit weten.

e. Inrichting speelpleinen
De zandbakken zijn allemaal vernieuwd, het straatwerk is opgeknapt en er is
groen geplant. De her-inrichting van de pleinen met speelhoeken volgt. Er zijn
medewerkers die hebben gevraagd om in het kader van hun opleiding een
speelplaats te mogen her-inrichten.
f. Verdere mededelingen
Het is erg druk en het is moeilijk om personeel te vinden, Irma en Mick staan
soms zelf op de groep.
Per oktober 2020 zal Irma stoppen met haar werkzaamheden. Mariska Nijhof
zal per november fulltime in dienst treden als onderdirecteur.
Jennifer gaat Baloe helaas verlaten. Haar vertrek is aanleiding om te kijken
naar een nieuwe structuur qua indeling van functies en de daarbij behorende
werkzaamheden.
6. Rondvraag
Geen vragen

7. Afscheid Petra en Lies
Irma bedankt Petra voor haar jaren lange inzet voor de OC.
Lies wordt door Irma bedankt voor haar bijdrage in de OC.

Actiepunten.
Actie

Wanneer

Wie

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

Stavaza voedingsbeleid

Irma

Input leveren op ouderapp

OC

OC leden overige locaties

Irma

Volgende vergaderingen: dinsdag 19 november 2019

