
Notulen Oudercommissie Kinderopvang ’t Eigenwijsje 

Datum: 9-10-2017 
Aanwezig: Merel Cornet (vz) , Martijn Geerlings, Koen Vermeulen, Pauline Vogelpoel (notulist) 

1. Opening. 
 
2. Notulen. 
De notulen van 10-7-2017 worden goedgekeurd. Datum aangepast 

- Punt 4 vorige notulen: Koortslip: Kinderen en leidsters mogen komen met een koortslip. 
Opletten op besmetting. Het beleid van de GGD is leidend, online het beleid bekijken (is up-
to-date) 

- Punt 8: Fotograaf komt 19 oktober 2017 
 
 
3. Mededelingen/opmerkingen: 
- Merel nodigt iedereen uit voor komende vergadering. 15-1-18 
- leden: Sabine Rodenhuis 
 Kim Jansen 
 Saskia Gijssen-vd Velden 
 Merel Cornet 
 Melanie …? 
 Pauline Vogelpoel 
-leuke Facebook berichten, Complimenten! 
-Dag van de Leidster was een groot succes! Bedankje in de nieuwsbrief aan de ouders. 
-Weten ouders voldoende over de mogelijkheid van het inhalen en ruilen van dagen? 
-Er komt een link op de website naar de notulen en met het e-mail adres van de OC. Via deze link 
kunnen ouders de notulen inzien. De notulen moeten wel worden geanonimiseerd. Wie? 
 
4. Adviesaanvraag tariefwijziging. 
Nieuwe wet kwaliteit Kinderopvang: IKK per 1-1-2018 in werking. Vervangt de Wet op de 
kinderopvang. Waar er in het stuk wordt gesproken over normbedragen wordt het maximale bedrag 
voor de toeslag die vergoed wordt door de overheid bedoelt (2017). 
Het tarief voor de psz van 3,25 loopt af. 6,00 is het nieuwe tarief voor komend jaar. In 2018 gaat de 
service en het tarief omhoog.  
Er komt in de nieuwsbrief een stuk over de nieuwe wet IKK.   
40 weken pakket KDV blijft bestaan.  
De OC geeft een positief advies op de tariefwijziging per 1 jan 2018. De redenen en de onderbouwing 
is goed gegeven.  
 
5. Pedagogisch beleidsplan. 
Geen grote wijzigingen, het beleid moest vooral anders worden beschreven. De wet IKK verplicht 
bepaalde onderdelen en de beantwoording van de ‘Hoe-vraag’. Hoe wordt het beleid uitgevoerd. 
Onder het beleid hangen protocollen , deze protocollen staan in een handboek voor de leidsters: Wat 
te doen met/bij…. 
Methode Puk wordt ingevoerd. 
 
6. Rondvraag 
-vraag Merel: Verkeereducatie hoe is dat geregeld? Antw: nu elke 2 jaar verkeerseducatie. Iemand 
van de gemeente komt een voorlichting/presentatie geven.  
-vraag: kan de OC iets betekenen in het vragen van meningen van ouders? Koen en Martijn gaan 
hierover nadenken. 



-opmerking: is er behoefte aan een enquête onder ouders, behoefte peiling? 
 
 
 

 

Afspraken: 

Wat  Actie  

• Brief met tariefwijziging sturen aan 
ouders 

Koen en Martijn 

• Merel stuurt uitnodiging alle leden OC. Merel 

•   

• Leden werven voor de OC Allen  

• Er komt in de nieuwsbrief een stuk over 
de nieuwe wet IKK 

Koen en Martijn 

•   

•   

•   

 

Voorstel Agenda volgende vergadering 15-1-18: 
1. Welkom 
2. Notulen 
3. Mededelingen 
4. Evaluatie fotograaf 
5. Kindleidsterratio? 
6. … 
7. Rondvraag 
8. Afsluiting  

 

 

 


