Notulen Oudercommissie vergadering
9 juli 2019
Aanwezig: Floor, Geertje, Irma, Jan, Victor, Volkert en Yvonne
1. Mededelingen
Er is een ontruimingsoefening geweest o.l.v. de vaste BHV begeleider. Ondanks dat het
allemaal ordelijk en rustig verliep zijn er een aantal kleine praktische zaken naar voren
gekomen, bijvoorbeeld omtrent het gebruik van portofoons.
Vanuit de OC wordt nog aan de orde gesteld dat de digitale presentielijst mogelijk niet
beschikbaar is als de wifi eruit ligt.
Borging van de kennis bij nieuwe werknemers over de ontruimingsprocedure gebeurt via het
beleidsplan.
2. Terugkoppeling naar aanleiding van de input van Irma:
- De verschillende groepen zullen groepsnamen krijgen. Dat zouden bijvoorbeeld
waterdieren kunnen zijn. Hier wordt binnen de Buitenhoeve nog invulling aan
gegeven.
- Yvonne geeft een update over wat er nu gedaan wordt met verjaardagen, omdat het
niet duidelijk was of hier wel een lijn in wordt gevolgd. Dit blijkt wel zo te zijn:
kinderen mogen kiezen voor een feest-muts of een verjaardagsstafje (?).
- In het najaar wordt opgepakt hoe er in de toekomst foto/media kan worden gedeeld
met ouders. Bijvoorbeeld in de Ouderportaal.
- Einde van de zomer zal er een jaaragenda worden gedeeld met de ouders.
3. BSO
We bespreken zaken en zorgen rond de BSO. BSO hoort bij de kinderopvang, maar staat er
ook wel ver vanaf
- Het is opgevallen dat een nieuwe werknemer vorige jaar behoorlijk in het diepe is
gegooid bij de BSO. Daardoor verwaterden wat typische aspecten van de
Buitenhoeve. Hier was meer warme begeleiding op de plek geweest.
- Als de kinderen nu binnen zijn, is de ruimte vrij klein en snel gehorig. Is er wel
voldoende ruimte en uitdaging voor oudere kinderen?
- Is er ook ruimte voor rust? BSO dagen zijn lang en vermoeiend.
- In tegenstelling tot de kinderopvanggroepen, zijn er bij de BSO geen foto’s.
Yvonne neemt de feedback mee en geeft ook direct aan dat er volgend schooljaar vaker
twee begeleiders zullen zijn en er dus meer mogelijkheden zullen ontstaan voor activiteiten
voor diverse leeftijden of interesses.
4. Tariefsverhoging 2020
Ondanks dat er nog maar halverwege het jaar zijn, is het goed om te bespreken of de
verschillende tariefsverhogingen afgelopen jaren inmiddels wat rust en stabiliteit hebben
gebracht. En ook welke zaken invloed kunnen hebben op de tariefsverhoging voor het
nieuwe jaar. Komende vergaderingen zal dit punt waarschijnlijk op de agenda blijven
terugkeren.
- Door de inzet van digitale middelen zijn de loonkosten op administratieve en
plannings taken verlaagd

-

De kosten voor schoonmaak zijn hoger geworden omdat dit meer wordt uitbesteed.
De instroom aan de onderkant is af en toe wat laag.
Mogelijk dat het hogere tarief nu de aanwas van hele nieuwe gezinnen wat
tegenhoudt. Hier zal mogelijk wat meer marketing voor nodig zijn. We brainstormen
over de mogelijkheden van promotie, rondleidingen en open dagen.

5. Klusdag
Ondanks dat ouders wel de intentie hebben om een dagdeel te komen klussen, is het op
poten van de dag een uitdaging gebleken.
De klusdag was dit jaar gepland op de datum van NLdoet, maar is helaas geannuleerd
vanwege de drukte bij het personeel om voor te bereiden. Daarnaast speelt ook mee dat er
behoorlijk wat druk ligt bij het personeel in de weekenden door scholing etc.
We brainstormen nog over enkele mogelijkheden om de wil/inzet van ouders toch te
benutten. Zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van kleinere klussen, en daar specifiek mensen
voor te vragen.
6. Volgende vergadering: Dinsdag 17 september. Locatie: ntb.

