
Notulen Oudercommissie Kinderopvang ’t Eigenwijsje 

Datum: 29-5-‘18 
Aanwezig: Merel Cornet (vz), Koen Vermeulen, Annemare v Linde, Saskia van der Velde en Pauline 

Vogelpoel (notulist) 

1. Opening door Merel. 
 
2. Notulen. 
- Voorkeur voor 2 mensen die de e-mail van de OC in de gaten houden.  
- Koen: de link voor de notulen op de website komt eraan. Na het vaststellen van de notulen komen 
ze online. 
De notulen van 12-2-2018 worden goedgekeurd.  
 
3. Mededelingen/opmerkingen. 
Leden OC:  
Merel legt haar taak als voorzitter neer. Haar zoon gaat naar de basisschool. Pauline Vogelpoel 
neemt de taak van voorzitter over. Annemare v Linde wordt de notulist.  
Overzicht van de leden: 
Annemare v Linde (psz, kdv, bso) 
Saskia van der Velden (kdv, bso) 
Sabine Rodenhuis 
Pauline Vogelpoel (kdv) 
Sabrina Sprenger 
 
4. GGD inspectie rapport 
Per 1 januari komt er een nieuwe wet IKK. Er is onlangs een GGD inspectie geweest. De inspectie 
heeft een positief rapport geschreven. 
Per 1 januari 2019 komt er een nieuw leidster kind ratio voor baby’s. Nu is dat 1 op 4 straks wordt dit 
1 op 3.  Dat heeft een mogelijk effect op de uur prijs.  
 
Vraag n.a.v. opmerking in het inspectierapport over de luchtkwaliteit in de slaapkamer (er was een 
CO2 meter ter controle geplaatst): De luchtkwaliteit in de slaapkamer is binnen de norm. Er was één 
grensgeval, namelijk op een wind stille en warme dag. Dan werd het CO2 gehalte in de slaapkamer 
hoog maar nog steeds binnen de norm. Er is een mechanische afzuigventilator geplaatst. 
Het Eigenwijsje heeft reeds beleid hoe om te gaan met warme dagen. Voordat de groep opengaat 
wordt de ruimte gelucht, ramen geopend en zonwering naar beneden.  
 
5. Veiligheidsbeleid. 
Het veiligheidsbeleid komt terug in de volgende vergadering. Koen e-mailt het beleid door naar de 
leden. Het beleid gaat over:  -      het afschermen van grote risico’s 

- Het leren omgaan met kleine risico’s 
- Uitdagen en prikkelen in de ontwikkeling.  

1 keer per jaar is dit beleid onderwerp van de teamvergadering.  
 
6. Verruiming opvangtijden peutergroep. 
Na de zomervakantie worden de opvangtijden van de peutergroep ruimer. Er is veel nieuwe aanwas 
van alle leeftijden. Door de peutergroep langer open te laten is de verwachting(niet perse de wens) 
dat kinderen tussen 0-2 jaar op een groep blijven en kinderen van 2-4 jaar op de peutergroep blijven. 
Ouders kunnen echter nog gewoon kiezen voor ochtend peuteropvang en de middag terug naar de 
verticale groep (0-4 jaar). Er wordt een extra slaapkamer gebouwd om ook de kinderen op de 
peutergroep die een hele dag blijven een slaapplaats te kunnen bieden.  



Ouders houden de mogelijkheid om te kiezen voor de volgende opvang: KDV+PSZ van 8.45- 
11.45/13.00 uur.  
 
De psz levert al het eten en drinken aan de kinderen. Ouders hoeven dit niet meer mee te geven.  
 
Het blok van 9.00-12.00 uur blijft voorschoolse educatie.  
 
Het is de ambitie om een gecertificeerde VVE 1 te worden. Leidsters gaan hiervoor een cursus volgen. 
 
De groepsgrootte van de Peutergroep is maximaal 15 kinderen. 
 
Reacties of opmerkingen op dit beleid graag doorgeven aan Koen en/of Martijn 
 
Afspraken: 

Wat  Actie  

 E-mail adres van OC regelmatig checken Annemare en Pauline 

 Veiligheidsbeleid doorsturen naar leden 
OC 

Koen 

 Nieuwe leden werven Iedereen  

 

Datum volgende vergadering: 17 september 2018, 20.00 uur 

Voorstel Agenda volgende vergadering 17-9-18 
1. Welkom 
2. Notulen 
3. Mededelingen 
4. Veiligheidsbeleid  
5. … 
6. Rondvraag 
7. Afsluiting  

 
 
 

 

 

 

 

                                                           
1 Vroeg en Voorschoolse Educatie. 


