Notulen overleg oudercommissie 11 juni maart 2020
Aanwezig: Brigit, Ellen, Jessica, Linda, Renee, Margriet, Nelleke en Jill
Afwezig: geen
Vanuit Baloe: Irma (directeur) en Mick
1. Opening
2. Notulen van 2 maart: Boink afspraak wordt gemaakt in september. Datumprikker
wordt erin gegooid. Het Boink platform is handig om te gaan gebruiken.
3. Ouderapp: Mick vragen wat de stand van zaken is.
Kort bericht is erg kort, je kunt weinig typen. Kan dit ook anders?
Ligt er vaak uit, zodat je geen informatie kunt invoeren.
4. Continu rooster bij de Eendragt:
Carla geeft aan dat Baloe op de hoogte is en verwacht in juli/augustus de nieuwe
contracten te kunnen sturen naar de ouders.
5. Mededelingen:





Brigit geeft aan dat dit waarschijnlijk haar laatste jaar is na 5 jaar lid van OC te zijn
geweest. Sowieso handig om nu al iemand anders toegang te geven tot de OC inbox
– ww is BaloeOC@13
Het valt mee hoeveel tijd je extra kwijt bent, notulen en voorzitten gaat niet samen
Overdracht voorzitterschap: Linda heeft interesse. Brigit en Linda maken een
afspraak voor overdracht.

6. Stand van zaken rond COVID-19
 Hoe is het contact gegaan binnen de scholen, Baloe en de gemeente? Wordt
vaak doorverwezen van de een naar de ander. Waar ligt dit aan?
 Baloe kreeg vaak meer kinderen dan aangemeld waren en deze worden niet
weggestuurd. Hierdoor worden groepen gesplitst en overgebracht naar het
hoofdkantoor.
 Docenten hebben Baloe bijgestaan in de hulp bij huiswerkbegeleiding en in de
meivakantie om even bij te komen.
 Positief: gebeld door Baloe om te vragen hoe het met de kinderen ging en
communicatie over de maatregelen. Noodopvang erg goed geregeld. Goed
dat het belang van de kinderen voorop staat.
7. Bijwerken ledenlijst oudercommissie
 Adressen ed aangevuld



We missen nog iemand van BSO Wormerwieken, Renee informeert bij
directeur van Wormerwieken. Nog even vragen aan Mick.

8. Gesprek Mick en Irma:


Ouderapp:
Dat hij eruit ligt hebben ze nog niet eerder gehoord. Dit gaan ze onderzoeken. Weinig
tekstveld, Mick heeft hem nog niet gebruikt. Uitbereiding van tekstveld naar iets meer
dan 2 zinnen. Mick gaat dit navragen bij Flexkids op maandag. Nog niet 100% van de
ouders gebruikt de ouderapp, daarom kunnen ze het mailen nog niet loslaten. Dit is
wel het uiteindelijke streven. Misschien in de handtekening van de mail die we krijgen
van baloe iets zeggen over de ouderapp. De nieuwe lichting wordt hier meteen mee
geïntroduceerd, een datum stellen voor overgang.



Verhuizing Het Kasteel:
PO en 3 BSO lokalen, ook beginnen met KDV om het rendabel te maken. Door
Corona willen ze even afwachten. Waarschijnlijk rond de kerst verbouwen. Paar
maanden stil met nieuwe instromen, nu heel erg druk. Veel ouders met extra dagen
ivm opa’s en oma’s. Ouders die gebruik hebben gemaakt van noodopvang en die
blijven. Opvang in Purmerend dicht, dus veel druk op locatie Neck.



TSO Weremere:
Overleg met directeur. Weremere besloot gewoon rooster ipv continurooster. Bijna
onbegonnen werk om dit te organiseren. Regels van scholen, 11 pedagogisch
medewerkers voor kleine groepen is bijna niet haalbaar.



Uitbereiding VE:
Uren worden uitgebreid VVE vanaf augustus. Kinderen met VVE indicatie krijgen 16
uur peuteropvang. Probleem dat peuteropvang van 8.00 – 12.00, nu iedereen
opgehaald om 12.00 uur. Dus TSO Weremere komt in geding.



COVID-19:
Uiteindelijk is de communicatie goed tot stand gekomen.
Regel mbt neusverkoudheid, coulance bij ouders raakt een beetje op. Er worden
klachten ingediend als ze vragen de kinderen op te halen. Er is contact met
branchevereniging en de GGD voor richtlijnen. Medewerkers vinden het bellen
vervelend. Klachten doorsturen naar de GGD. Moet er een snottenbellen groep
geopend worden? GGD doet niets met meldingen (als er 3 kinderen of meer per
groep thuis zitten met neusverkoudheid). Brief voor ouders met eigen grens, welke
snottebel wel en welke niet. Veel dreigingen van ouders met opzeggingen voor beide
kanten. Wat doen we met ouders die hun kind laten testen, negatieve test maar wel
snottebel?
Zijn druk bezig met vakantieprogramma, want uitstapjes mogen nu niet. Misschien te
combineren in de brief over



Sluiten locatie de Harpoen:
Was 1 aanmelding, maar deze is doorverwezen naar Wormer. Ouders die opgezegd
hebben zijn niet teruggekomen.



Continurooster Eendragt:
Nog geen vakantierooster gekregen van de Eendragt, hierdoor nog niet duidelijk wat
dit doet met contracten.

Actiepunten
Actie

Wanneer

Wie

Afspraak maken met Boink voor
september en Mick mailen voor
kosten

Renee

Intranet voor communicatie tussen
OC en Baloe

Mick

Lijst MT/kantoorpersoneel Baloe
delen met OC

Mick

OC leden werven voor locatie BSO
Wormerwieken

Mick

Afgerond:

Contact opnemen met Boink om te
zien wat hiervan de kosten zijn en of
dit acceptabel is voor Baloe die
normaalgesproken de kosten draagt
hiervoor.

9-6-2019

Rene

Ja

Uitzoeken of het Boink platform
handig is en zo nodig opzetten voor
OC Baloe.

9-6-2019

Linda

Ja

Overzicht OC leden updaten en
delen met Baloe en OC

9-6-2019

Linda

9. Volgende vergadering:
10 september 2020 & 26 november 2020

