
Notulen Oudercommissie Kinderopvang ’t Eigenwijsje 

Datum: 12-2-18 
Aanwezig: Merel Cornet (vz) , Martijn Geerlings, Koen Vermeulen, Annemare v Linde, Saskia ? en 

Pauline Vogelpoel (notulist) 

1. Opening door Merel. 
 
2. Notulen. 
De notulen van 9-10-2017 worden goedgekeurd.  
 
3. Mededelingen/opmerkingen. 
Leden OC:  
Merel Cornet (psz) 
Annemare v Linde (psz, kdv, bso) 
Saskia (kdv, bso) 
Sabine Rodenhuis (?) 
Pauline Vogelpoel (kdv) 
 

- E-mail adres van OC regelmatig checken, wie gaat dat doen? 
- Op de website moet een link komen naar de notulen. Deze komen geanonimiseerd op de 

website. Via wachtwoord? Martijn gaat dit organiseren. 
- GGD inspectie is geweest. De GGD had de vraag of de luchtkwaliteit in de slaapkamer wel 

wordt gemonitord wordt. Er staat nu een CO2 meter om te monitoren. Luchtkwaliteit is nu 
een speerpunt van GGD. Het concept rapport wordt over 2 weken verwacht.  

- Het Kerstavonddiner voor de kinderen was een groot succes er zijn veel kinderen gekomen! 
 
4. Evaluatie fotograaf. 
We zijn positief over de komst van de fotograaf.  

- Tarief is oké 
- Rust op de groep. Het kind werd van de groep gehaald voor de foto, hierdoor bleef het rustig 

op de groep voor de andere kinderen. 
- Fijn dat de foto hardcopy werd geleverd en niet via een link. 
- Mooie foto’s 
- Ouders kunnen zelf kiezen of hun kind op de foto komt door ze die dag extra te brengen of 

niet. 
 
5. Kind-leidsterratio 
Sabine heeft een vraag gesteld of het Eigenwijsje zich houdt aan het Kind-leidsterratio. Antwoord: we 
houden ons aan de wet. Peuters max. 8 kinderen op 1 leidster. Informatie is te vinden op 1ratio.nl 
van de rijksoverheid.  
 
6. Puk. 
1 januari 2018 is de start van het VVE programma Uk en PUK. Dit programma is ter voorbereiding op 
het basisonderwijs. Elke 4 tot 6 weken is er een nieuw thema. Het hebben van een VVE programma is 
niet bij wet verplicht. Het hebben van kind volglijsten is wel verplicht. Er zijn verschillende 
observatiemomenten: 
10 mnd, 1,5 jaar, 2 jaar, 3 jaar en 4 jaar (eerste rapportje en daarmee naar het basisonderwijs de 
warme overdracht). Na elk observatiemoment wordt een 10 minuten gesprek met de ouders 
aangeboden.  



Opmerkingen: bij de start van elk thema krijgen de ouders een informatie e-mail. Deze e-mails zijn 
wel erg kort en daardoor onduidelijk voor de ouders. Tip: stuur een wat uitgebreider bericht en zit 
hier ook tips in hoe ouders thuis kunnen aansluiten bij het thema.  
 

 

Afspraken: 

Wat  Actie  

• E-mail adres van OC regelmatig checken Merel gaat de inloggegevens 
opvragen bij Kim. 

• GGD inspectierapport doorsturen naar 
leden OC 

Martijn/Koen 

• Link op website naar notulen? Martijn 

• Nieuwe leden werven Iedereen  

•   

•   

•   

•   

 

Voorstel nieuwe datum 29 mei ’18 20.00 uur 

Voorstel Agenda volgende vergadering 15-1-18: 
1. Welkom 
2. Notulen 
3. Mededelingen 
4. GGD inspectie rapport 
5. Veiligheidsbeleid  
6. … 
7. Rondvraag 
8. Afsluiting  

 

 

 

 


