
Agenda:  Notulen OC Buitenhoeve 

Datum: 13 – 9 - 2017  

Aanwezig: Lisanne, Erwin, Floor   

Buitenhoeve personeel: Yvonne, Jaquline 

Later: Linda en Victor  

Afwezig:  Sacha, Ivo  

                    Punten:                                                                                                                                         

Actie: 

1 Opening 
- Victor is iets later. Yvonne opent.  

Victor  

2 Verslag en agenda: 
- Notulen aanpassen: klachten niet via de O.C  
- Stukje over de O.C in de nieuwsbrief (wat doen we, waar zijn we voor, 

waarvoor kunnen ouders ons benaderen enz) + foto O.C samenstelling. 
Deze zal donderdag 9 nov gemaakt worden.  
 

Vaststellen rondvraag: 
 

goedgekeurd 

3 Mededelingen:  
- Geen  

 

allen 

4 Tarieven: 
- Linda geeft toelichting op de tarieven.  
Deze zullen met 0.30 cent omhoog gaan voor KVD en met 0.25 cent 
omhoog gaan voor BSO. Dit is noodzakelijk om het aanbod dekkend te 
houden. Totale kosten gaan volgend jaar omhoog ivm loonstijging en 
periodieken. Zie bijlage  
 
O.C geeft goedkeuring en stemt in met tarieven verhoging.  

Linda 

5 Sollicitaties:  
- Stefanie is gestart op de BSO. Stefanie is middels de nieuwsbrief 

voorgesteld. (Inmiddels is zij ook werkzaam binnen de school) 
 

- Weinig reacties op sollicitaties voor invalkracht. Dit proces loopt 
nog.  

Linda 

6 Flexibele BSO: 
- De bedoeling is dat het aantal dagen vast staat, bijv. 3 dagen per 

week. Ouders kunnen gedurende de week deze dagen inplannen op 
willekeurige dagen. Het hoeft dus niet vast op bijv. maandag, 
donderdag en vrijdag, maar kan per week wisselen. Daardoor wordt 
tegemoet gekomen aan ouders die bijv flexibele werktijden kennen.  

- Dit beleid zal nader worden uitgewerkt.  

Yvonne 



7 Klachtenformulier:  
- Deze is goedgekeurd. Wordt toegevoegd.  

  

Yvonne 

8 IKK (Innovatie Kwaliteit Kinderopvang) :  
- Dit zal vanaf 2018 van start gaan. Beleid is gebaseerd op 4 pijlers. 

Zie toegestuurde documenten. Per vergadering zal een pijler 
besproken worden en toegelicht.  
De Buitenhoeve is op dit moment volop bezig in kaart te brengen 
waar eventueel aanpassingen gedaan dienen te worden. Denk aan 
Kind- Ratio, elk kind heeft een mentor (inzichtelijk maken) of 
taalniveau 3F verplicht.  
 

Allen 

9 Ped. Plan:  
- Kindvolgsysteem:  Digitaal graag splitsen: KDV en school. De O.C 

adviseert dat zodra er gewerkt wordt met een digitaal systeem om 
in te loggen d.m.v. een 2 fase systeem i.v.m. veiligheid.  

- Ouders worden op de hoogte gesteld van een portfolio. Deze wordt 
ondersteunt door foto’s. Portfolio kan worden gekoppeld aan 
oudergesprekken.  

- Overdrachten zijn duidelijk geformuleerd. Kwestie van uitvoeren.  
- SanneMarijn zal nog enkele aanvullingen toevoegen.  

 

Allen 

10  Rondvraag:  
- niemand 

 

11 Volgende vergadering: donderdag 9 nov om 20.00  (incl. groepsfoto)   

   

 


