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Agendapunt:
Vaststellen agenda
-
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Notulen vorige agenda
- Geen toevoegingen op of aanmerkingen
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Pedagogisch beleid
- Doorgenomen door de OC. Feedback punten:
- Wanneer gaat het kind door naar de volgende groep?
- Hoe went een kind aan een vervolggroep?
- Hoe groot zijn de groepen, maximaal
- Informatie OC vermelden in de infogids, niet alleen op de website
- Matje voor buikslapers; tip van Esther; er is een protocol voor
buikslapers. Er bestaan nieuwe matjes zonder 220 aansluiting en op
batterijen. Sanne-Marijn gaat dit verder onderzoeken. Voorbeeld
wordt aangeleverd door Esther
- Portfolio’s; dat hiermee gewerkt wordt mag worden toegevoegd.
- Toevoegingen zijn nog aangevuld
- Traktatiebeleid is veranderd, is nog niet aangepast in het plan.
- Ouderportaal wordt benoemd, evenals de ouderapp. Is deze actief?
Heeft in de nieuwsbrief vermeld en werkt optimaal.
- Van welk jaar is de kalendergids? ; Datums moeten nog worden
bijgewerkt. Juiste versie staat op de website.
- Veiligheidsplan; brandveiligheid moet nog worden ingepland in het
jaarplan.
- Kwaliteit borgen, hoe gebeurd dat? ; Wordt overna gedacht door
Sanne-Marijn en toegevoegd.
- Samenvatting bovenstaande zaken en aanvullingen worden
toegestuurd naar Sanne-Marijn per mail.
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Groepsbezetting
- Kind/Ratio; hoe groot mag een groep zijn en hoe verloopt de
doorstroming bijv. als een kind er wel aan toe is maar de leeftijd nog
niet is bereikt; Momenteel minder aanmeldingen bij de Buiten Hoeve.
Hypothese kan zijn dat dit komt door Corona en thuiswerkende ouders
waardoor baby’s langer thuis blijven. Er blijven 4 groepen actief. Er
wordt wel gepland op leeftijd maar tussendoor bestaat de ruimte ook
om naar het kind te kijken of het doorgeschoven kan worden naar een
volgende groep. Ze kijken naar de ontwikkeling van het kind en dit
blijft voorop staan. Er zijn periodes waar dit minder mogelijk was door
volle groepen maar momenteel wordt hier weer aandacht aan
besteed.
- In de piek van de opvang is het druk geweest. Dit heeft veel gevraagd
van de medewerkers. Er is ook in de praktijk gebleken dat het
moeilijker is om de missie en visie te blijven uitvoeren. Hier is les uit
getrokken en wordt in het vervolg beter rekening mee gehouden.
Kwaliteit persoon
- De OC geeft ruim tevreden te zijn over het personeel van de Buiten
Hoeve. Er wordt veel aandacht besteed aan het kind en de kwaliteit
wordt duidelijk opgemerkt. De kwaliteit wordt vooral opgemerkt als
men is wezen kijken bij andere kinderopvang centra waar de OC
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Actie

ervaring mee heeft. Hier springt de Buiten Hoeve in uit.
Hoe kun je de kwaliteit en de ervaring delen met de achterban en
aankomende ouders is een vraag die Sanne-Marijn stelt. Jan geeft aan
dat er nagedacht zou kunnen worden over een review systeem waar
mensen een ervaring achter kunnen laten. Het kan zijn dat er ook
minder goede reviews op komen te staan. Door dit te koppelen aan
persoonlijke gegevens, is het risico kleiner op ongewenste reviews.
Sanne-Marijn zal dit meenemen in overleg.
- Bij nieuwe medewerkers wordt er een visie ochtend georganiseerd.
Hiermee wordt voorkomen dat men afwijkt van de missie en visie. Ook
kan men hierdoor dezelfde missie en visie uitstralen en uitvoeren.
School(jaar)plan
- Volgende keer op de agenda
-
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Evaluatie IKC raad
- Volgende keer op de agenda
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Extra punten
- Covid; Wat is het communicatieplan als er Covid op de Buiten Hoeve
is. ; Sanne Marijn geeft aan dat de richtlijnen van de GGD worden
gevolgd. Er is Covid geweest op een groep, dit is gecommuniceerd
met de ouders /kinderen en kwetsbare kinderen die betrokken zijn
geweest bij desbetreffende medewerker op advies van GGD. Vraag is
gesteld of het breed gecommuniceerd moest worden via een
nieuwsbrief. GGD heeft advies gegeven dit niet te doen en is zo
uitgevoerd. Er is wel gekozen voor open communicatie als er vragen
over gesteld zouden worden. Advies van GGD wijzigt voortdurend en
daarom is er geen vast protocol mogelijk
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Looproutes / Preventieve maatregelen; Looproutes zijn nog hetzelfde.
Schoonmaken wordt uitgevoerd, Leerkrachten moeten mondkapjes
dragen als advies; doet Buiten Hoeve niet aan mee.

-

Handalcohol en meer preventieve middelen worden tot heden niet
ingezet. De visie van de Buiten Hoeve is hierop wel dat er goed
gekeken moet worden welke middelen er gebruikt worden op de huid.
Hier wordt nog eens naar gekeken door Sanne Marijn in overleg met
Linda of hier middelen voor zijn die deze toevoegingen niet bevatten.

-

Mail aan ouders over de deelname nood kinderopvang; Er mocht
ruimer omgegaan worden met kwetsbare kinderen van het Kabinet.
Ongeveer 80% van de ouders maken op dit moment gebruik van de
opvang waarvan 20% kwetsbare kinderen. (schatting). Er wordt op dit
moment opgemerkt dat er een grotere toename is van kinderen de
laatste tijd bij de noodopvang op school en kinderopvang t.a.v. de
laatste lock-down. Er wordt meer gesignaleerd dat ouders er meer
doorheen zijn, werkgevers meer van werknemers verwachten en
hierdoor ook een toestroming is van kinderen. Voornamelijk dinsdag
en donderdag zijn drukkere dagen. Ontwikkeling en welzijn van de
kinderen ligt voorop. Voor her-overweging is het de bedoeling dat de
ouders het formulier invullen. Soms is het mogelijk dat het zonder
noodopvang lukt, het is goed voor de ouders om dit voor zichzelf te
heroverwegen of het echt noodzakelijk is om de kinderen naar de
opvang te brengen. Door dit inzichtelijk te maken van de Buiten
Hoeve zich beter verantwoorden indien hierom gevraagd wordt naast
het feit dat de veiligheid gewaarborgd moet blijven worden.

-

Status One-Drive; Op de One Drive zijn mappen ingericht. Deze
kunnen gebruikt worden voor informatie borging voor de IKC.

Rondvraag

