
 

Verslag van de OC-vergadering 29-01-2018 
 

 

Aanwezig: A. Mbarki, Choraima Verplancke, Marieke Herbert-Fransen, Berber Nijkamp, Daphne 

Mulder-Schouten, Denise van de Wetering, Mendy van der Knaap, Linda Gijsman, 

Piet Penning, Danielle van Beek (notulen) 

 

Afwezig:  Souad Skakni 

 

 

1. Opening, vaststellen agenda. 

Piet opent de vergadering, heet iedereen van harte welkom en benoemt het fijn te vinden dat er 

zoveel nieuwe leden aanwezig zijn. 

2. Voorstellen 

Omdat er veel nieuwe leden zijn, stelt iedereen zich kort voor. 

 

3. Voorstellen 5 oktober 2017 

De notulen d.d. 5 oktober 2017 worden vastgesteld. 

 

4a. Presentatie rol van de oudercommissie 

 

Rol van de oudercommissie 

Leden: 

 advies uitbrengen over onderwerpen die binnen het adviesrecht vallen; 

 vertegenwoordigen ouders peuterspeelzaal; 

 rol innemen bij het werven van ouders voor de OC; 

 verslaglegging activiteiten OC. 
 
Voorzitter: 

 treedt in eerste instantie op als vertegenwoordiger; 

 vergadering leiden; 

 leden kunnen bij de voorzitter een onderwerp voor de vergadering indienen; 

 voorzitter kan een extra vergadering inplannen wanneer hier behoefte aan is. 
 

Onderwerpen adviesrecht 

  pedagogisch beleid   
               m.b.t. de kwaliteit van het personeel, de groepsbezetting en het      
               pedagogisch beleid; 

 het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid; 

 openingstijden; 

 het beleid rondom voorschoolse educatie; 

 vaststelling en wijziging van de klachtenregeling; 

 wijzigingen van de prijs van kinderopvang. 
 

SPL zal tijdig aangeven wanneer er veranderingen zijn rondom bovenstaande onderwerpen. 

 



 

Procedure adviesrecht 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gevraagd advies: komt vanuit de SPL 
Ongevraagd advies: kan gegeven worden vanuit de OC zonder dat de SPL daarom vraagt.  
 
Wettelijke eisen 

 Minimaal 2 keer per jaar vergaderen 
Piet en Danielle zullen minimaal twee keer per jaar een vergadering inplannen. De OC kan 
vaker bij elkaar komen wanneer hier behoefte aan is. Ruimte wordt gefaciliteerd door de 
SPL.  

 Medezeggenschapsreglement OC 
Wordt nog doorlopen met de nieuwe voorzitter. 

 Huishoudelijk reglement 
Wordt nog doorlopen met de nieuwe voorzitter. 

 Notulen  
Van de vergadering wordt een notulen gemaakt. SPL faciliteert dit wanneer er geen 
vrijwilliger is. Wanneer de OC zonder de SPL vergadert, dient er zelf een notulen gemaakt te 
worden. 

 Activiteiten moeten vastgelegd worden 
 
Activiteiten OC 
Activiteiten die de OC onderneemt worden per jaar vastgelegd. Danielle houdt dit bij. Wanneer leden 
van de OC iets ondernemen, kan dit doorgegeven worden aan Danielle (bv. het werven van een 
nieuw lid).  
 
Alternatieve ouderraadpleging 
Bij meer dan 50 kinderen moet de peuterspeelzaal volgens de wet een eigen OC hebben. Hier mogen 
andere peuterspeelzalen wel bij aansluiten. Op dit moment voldoen we niet aan deze wet omdat we 
te weinig aanmeldingen hebben voor de OC per wijk. Daarom maken we gebruik van een 
alternatieve ouderraadpleging.  
Voorbeelden hiervan zijn: nieuw beleid wordt bij ouders onder de aandacht gebracht, wijzigingen 
rondom het adviesrecht OC worden gedeeld via mail of nieuwsbrief en er wordt een 
klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders krijgen bij bovenstaande voorbeelden de 
mogelijkheid hun mening te geven en vragen te stellen. SPL koppelt terug wat er met de 
opmerkingen gedaan is.  
 



 

 
 
BOink 
BOink vertegenwoordigt ouders in de kinderopvangbranch. Op de website is veel informatie te 
vinden over oudercommissies. Zie: www.boink.info.  
 
Terugkoppeling 

- Voor sommige locaties is het lastig nieuwe leden te werven voor de OC omdat er een 
taalbarrière is.  

- Marieke geeft aan dat het allemaal formeel klinkt en dat zij de OC zo niet ervaren heeft.  
Dit komt omdat er wettelijke eisen zijn opgesteld waar de OC aan moet voldoen. Vanuit de 
SPL willen we graag juist op een laagdrempelige manier met ouders communiceren.  
Danielle is verantwoordelijk voor bovenstaande onderwerpen en kan ondersteunen wanneer 
dit wenselijk is.  

 
4b. Voorzitter benoemen 

Er heeft nog niemand interesse getoond in de functie van voorzitter. Mocht dit nog veranderen, kan 

dit bij Danielle worden aangegeven. 

 
5. Personeelswijziging 2018 en klanttevredenheidsonderzoek 

 

Personeelswijziging 2018 

Piet geeft aan dat er op ongeveer 10 locaties personeelswisselingen zijn geweest doordat de wet IKK 

in januari is ingegaan. Deze wet heeft ervoor gezorgd dat het niet meer mogelijk is een medewerker 

voor maar 1 dagdeel op de peuterspeelzaal te plaatsen.  

Uitgangspunt was dat er geen gedwongen ontslagen zouden vallen. 

 

Piet geeft aan dat de personeelswijziging niet heel soepel verlopen is. Dit komt door: 

- Het werd laat duidelijk dat de wet aangenomen was waardoor SPL er pas na de 
zomervakantie mee aan de slag kon. 

- De procedure omtrent de personeelswijziging heeft te lang geduurd. 
- De communicatie naar ouders is niet juist verlopen. 

 
Bij een volgende wijziging zullen we tijdig met de OC in overleg gaan om te kijken hoe we dit in het 

vervolg beter aan kunnen pakken. 

Klanttevredenheidsonderzoek 

We hebben de resultaten binnen van de klanttevredenheidsonderzoek. Het gemiddelde cijfer dat de 

SPL krijgt is een 8,1, een mooi resultaat.  

Omdat de resultaten nog niet intern gecommuniceerd zijn, kunnen we er nog niet in detail over 

treden.  

Piet zal de resultaten bespreken met de teamleiders, klantenservice en de pedagogische staf. 

Pedagogisch medewerkers worden door de teamleiders geïnformeerd.  

 

Volgende vergadering zullen we een terugkoppeling geven over acties die ondernomen zijn n.a.v. het 

klanttevredenheidsonderzoek. 

 

 

 

 

http://www.boink.info/


 

6. Verbeterpunten SPL (extra toegevoegd) 

 

Tijdens de vergadering bleken er een aantal suggesties te zijn voor de verbetering van de organisatie. 
Deze verbeterpunten hadden betrekking op: de klantenservice, de communicatie vanuit kantoor, de 
onduidelijkheid over de klachtenprocedure en de werkwijze omtrent een aantal zaken op de 
peuterspeelzalen.  
 
We zijn heel blij met deze input zodat we er actief mee aan de slag kunnen gaan. Van deze punten 
wordt een actieplan gemaakt en gedeeld met de desbetreffende personen.  
 
Volgende vergadering wordt dit teruggekoppeld. 
 
7. Rondvraag 

Er zijn geen punten voor de rondvraag. 

 

8. Sluiting 

De vergadering wordt om 21:30 uur gesloten. 

 

 
 
 


