
Verslag van de Oudercommissievergadering  
18 juni 2018 
 
Aanwezig: Linda Gijsman (voorzitter), Choraima Verplancke, Souad Skakni, Piet Penning, 

Danielle van Beek (notulen) 
 
Afwezig:  Mendy van der Knaap, Hayat Zenan, Alide Strom van Leeuwen, Esther v/d Vlugt. 
 
 
1.Opening, vaststellen agenda 
Linda opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Fijn dat Souad aangesloten is bij de 
oudercommissie. 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
2.  Mededelingen  

• Danielle vertelt dat de ideeën over de oudernieuwsbrief gedeeld zijn met de afdeling 
communicatie. Deze waren erg blij met de input. 

• Linda geeft aan dat de verandering omtrent het Klinkertje nu tijdig gecommuniceerd was.  
 
3. Notulen 29 januari  
De notulen d.d. 11 april 2018 worden vastgesteld. 
 
4. Zorgstructuur 
Naar aanleiding van een vraag van een ouder over zorgkinderen wordt de zorgstructuur besproken. 
De zorgstructuur bestaat uit een aantal stappen waarna er een bepaalde route wordt gekozen (zie 
bijlage 1).  
 
Bij alle stappen in de zorgstructuur staat het in gesprek gaan met ouders centraal. Bij alle stappen kan 
er ondersteuning gevraagd worden van de zorgcoach. De ingezette route(s) worden geëvalueerd.  
 
Dubbeltelling: 
Een dubbeltelling kan in overleg met de teamleidster en zorgcoach ingezet worden voor een kind dat 
in de zorgroute zit. Een dubbeltelling betekent dat een kind voor twee plaatsen telt en de groep 
daardoor iets kleiner wordt. Aan de dubbeltelling is een doel verbonden en het duurt tussen de 2 en 4 
maanden. Dubbeltellingen worden achteraf geëvalueerd.  
 
Peuterplus: 
Na de zomervakantie start de Peuterplus groep in buurtcentrum Vogelvlucht in Zuid West. De groep is 
bedoeld voor maximaal 10 kinderen met een individuele hulpvraag. De groep wordt begeleid door een 
HBO en MBO medewerker van SPL en er wordt veel samengewerkt met ouders en andere 
organisaties. Het doel van de groep is kinderen de overstap te kunnen laten maken naar het regulier 
onderwijs. (Noot achteraf: Peuterplusgroepen heten voortaan Atento groepen.) 
 
Vraag: staat de zorgroute ook op de website? Nee. 

è Danielle bekijkt met de zorgcoach op wat voor manier we hier aandacht aan kunnen besteden 
op de website.  

 
Vraag: wat gebeurt er wanneer ouders geen toestemming voor de overdracht geven naar de 
basisschool maar het wel om een zorgkind gaat? 
Wanneer ouders geen toestemming geven, mag er geen overdracht gedaan worden.  

è Piet bespreekt intern op wat voor manier we hiermee omgaan. Bijvoorbeeld door de school te 
laten weten dat er geen overdracht komt omdat er geen toestemming is. Hier ligt nu niets over 
vast. 

 
 
 



 
5. Wijzigingen locaties 
Glijbaan: 
De kinderen van de Glijbaan zijn geplaatst bij andere peuterspeelzalen. De locatie wordt tijdelijk 
aangehouden. 
 
Sleutelbloem: 
SPL opent een nieuwe peuterspeelzaal op het Kiljanpad in Leiden in de nieuwe basisschool. 
Sleutelbloem zal gaan sluiten. 
 
Klinkertje: 
SPL opent een nieuwe peuterspeelzaal in de Montessorischool Apollo. Het Klinkertje zal gaan sluiten. 
 
Gouden Poort: 
De Gouden Poort zal gaan verhuizen naar de Brede School in de Merenwijk.  
 
6. Financieringssysteem peuterspeelzaal  
Ouders betalen nu het volledige bedrag aan de peuterspeelzaal, waarna zij van de belastingdienst 
kinderopvangtoeslag terugkrijgen. In de vorige vergadering is er gesproken over een nieuw 
financieringssysteem waarbij dit zou veranderen. Het doel hiervan was om het voor ouders 
makkelijker te maken. Helaas is door het kabinet besloten om dit niet door te zetten. Het oude 
systeem blijft werkzaam. 
 
7. Tussentijdse evaluatie GGD bezoeken 
De GGD is begonnen met de inspecties van de peuterspeelzalen. De GGD is een inspecterend 
orgaan, maar denkt graag mee met SPL. Ongeveer de helft van de locaties zijn tot nu toe bezocht. 
De volgende punten zijn beoordeeld: 

- Pedagogische praktijk 
- Naam, startdatum, VOG en beroepskwalificatie van nieuwe personen/vrijwilligers/stagiaires 

die sinds de vorige inspectie werkzaam zijn bij de locatie 
- Het meest recente pedagogisch beleids- en/of werkplan 
- Het beleid veiligheid en gezondheid 
- Kinder-EHBO-certificaten 

 

De GGD is tot nu toe erg positief en heeft geen tekortkomingen geconstateerd. Wanneer een locatie is 
bezocht, komt het inspectierapport op de website van SPL. Te vinden onder de desbetreffende 
locatie.  

 
8. Rondvraag  

• Krijgen ouders na het ondertekenen van het contract nog een terugkoppeling hiervan? 
Ouders krijgen hier geen terugkoppeling van omdat zij akkoord gaan met de dagdelen, locatie 
en ingangsdatum die op het contract wordt genoemd. Zij zullen voor de startdatum gebeld 
worden door een medewerker van de peuterspeelzaal. 

• Hoe wordt de volgende vergadering gepland? 
 

è Danielle stuurt een datumprikker rond voor september. 
 

9. Afsluiting 
De vergadering wordt om 20:40 uur gesloten. 
 
 
 
 
 
 



 
Bijlage 1: schema zorgstructuur 

 

 

 
 


