
Notulen Oudercommissie ´t Eigenwijsje  18 november 2019 
 

1. Iedereen wordt welkom geheten en de vergadering wordt geopend. Er is een nieuw lid aangemeld bij 
de oudercommissie, maar heeft aangegeven eerst haar zoontje nog even te laten wennen op het KDV 
alvorens zij zelf zitting neemt in de commissie. 
 

2. Notulen vergadering dd 2 september 2019 
- Situatie rondom Stint: de bedoeling was om voor de start van het nieuwe schooljaar de 

vernieuwde Stint goedgekeurd zou worden, maar dit is niet gelukt. Nu is er al enige tijd radiostilte 
vanuit het bedrijf. Er is geen alternatief, dus nu wordt er met de kinderen gelopen of gefietst 
vanuit school.  

- Warme zomerperiode: is het een idee om ventilatoren te plaatsen? In de slaapkamers is wel 
luchttoevoer, airco is een hoge investering en niet alle ouders vinden dit even fijn. In de zomer was 
het wel rustiger met kinderen ivm veel last minute afzeggingen.  

Notulen zijn goedgekeurd 

3. Mededelingen  
- Zomerfeest: is hier naar de ouders over gecommuniceerd? Er heeft een bericht gestaan in de 
nieuwsbrief van 24 juni, bijna alle ouders hebben in de periode na het feest het cadeautje gemaakt 
door de kinderen voor het goede doel gekocht.  
- Dag van de leidster: deze was geslaagd. De theemokken vielen bij de leidsters in de smaak en er zijn 
veel tekeningen ontvangen. De leidsters waren enthousiast.  
 

4. Ter bespreking Oudercommunicatie/Kind volgsysteem 
Het kind volgsysteem werkt met mentorschap. Gemiddeld heeft iedere leidster 6 kindjes onder haar 
hoede naar rato van het aantal werkuren. Indien er een wisseling van het mentorschap plaats vindt 
wordt dit aan de ouders doorgegeven. Het kind volgsysteem bestaat uit een het bijhouden van een 
‘rapport’ wat het kind aan het einde van de KDV periode meekrijgt. Het intake gesprek voor de start 
van de opvang wordt bij voorkeur gedaan door de mentor van het kind. Gedurende de periode van 
opvang houdt de mentor ook een digitaal schriftje bij. Dit vergt veel tijd van de leidsters. Wel is dit 
met name zinvol voor baby’s om te monitoren hoe hun dag is verlopen. Voor oudere kinderen bestaat 
dit schriftje uit een foto met korte omschrijving gemiddeld 1 x per week. Na beëindiging van de 
dagopvang igv overstap naar basisschool wordt de verkregen informatie vernietigd na ca. 3 maanden 
ivm privacy.  
 



5. Peutergroep + 
Mededeling:  per 1 januari 2020 de gehele bovenverdieping door ’t Eigenwijsje gehuurd. Naast het 
huidige BSO lokaal, wordt er nu ook kantoorruimte gehuurd wat ingezet kan worden voor 
besprekingen. Er komt nog een extra lokaal ter beschikking, de huidige biljartzaal. Hier wordt een 
peuterplus programma aangeboden in de ochtend. In de middag wordt dit een extra BSO ruimte. Het 
peuterplus programma is voor kinderen vanaf 3 jaar die tijdens de dagopvang in de ruimte boven een 
uitdagender programma krijgen aangeboden. Hiervoor zijn minimaal 8 kinderen nodig en het is 
ingesteld op per kind 1 x per week. Indien plaats beschikbaar kan een kind vaker komen. Ouders 
moeten akkoord gaan met de verdeling in twee stamgroepen, omdat het kind dus gedurende de dag in 
twee verschillende groepen verblijft. Kinderen die niet meedraaien in het peuterplus programma 
krijgen alsnog wel uitdaging voor hun leeftijd in de huidige peutergroep aangeboden. De bedoeling is 
om per 6 januari 2020 te starten, het programma wordt niet aangeboden in de schoolvakanties.  
 

6. Rondvraag 
- status advies tariefswijziging. Deze is akkoord bevonden door de Oudercommissie en wordt morgen 
aan de ouders gecommuniceerd.  
- in de vernieuwde entree beneden komt een info bord met algemeen emailadres. Is het een idee om dit 
in combinatie met een digibord te doen?  
- hoe staat het met de overname van ’t Bijdehandje? Dit is een feit, de overname is gebeurd, het 
betreft een kleine locatie waar maximaal 16 kindjes per dag opgevangen kunnen worden. - is er nog 
nieuws over de mogelijkheid voor BSO op woensdag? Er is nog steeds te weinig animo om 
woensdagmiddag open te gaan.  
- met opening nieuw BSO lokaal nu ook meer aanbod voor oudere kinderen mogelijk? Dit wordt een 
agendapunt voor de volgende vergadering. Ideeën hiervoor zijn meer dan welkom.  
- ter afsluiting van deze vergadering worden de sinterklaascadeau’s ingepakt.  
 

7. Volgende vergadering 10 februari 2020, meer uitdaging oudere kids voor nieuw BSO lokaal zal worden 
besproken in de vergadering. 


