
Verslag van de Oudercommissievergadering  
20 september 2018 
 
 
Aanwezig: Choraima Verplancke, Alide Storm van Leeuwen, Esther v/d Vlugt, Cynthia van 

Vonno, Piet Penning, Danielle van Beek (notulen) 
 
Afwezig:  Linda Gijsman, Souad Skakni, Hayat Zenan. 
 
 
1.Opening, vaststellen agenda 
Danielle opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Fijn dat Alide en Cynthia 
aangesloten zijn bij de OC. 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
2.  Mededelingen  
Ouderportaal: 
Het verzenden van brieven vanuit het ouderportaal blijkt niet altijd te werken. Brieven komen niet bij 
alle ouders aan. 
 

è Piet neemt dit aankomende maandag mee in het overleg met Kindplanner.  
 
Communicatie personeelswijzigingen: 
De communicatie omtrent personeelswijzigingen komt soms op een moment dat de wijzigingen al 
hebben plaatsgevonden. Ouders vinden het fijn wanneer dit vooraf bekend wordt gemaakt. In het 
verleden hebben ouders dit al eerder aangegeven. 
 

è Danielle informeert de teamleiders.  
 
Oudergesprekken/mentorkinderen: 
Het blijkt dat nog steeds niet alle ouders op de hoogte zijn van wie de mentor van hun kind is. Ook 
worden intakegesprekken niet op alle locaties gevoerd. 
 

è Danielle informeert de teamleiders.  
 
Aanvragen kinderopvangtoeslag: 
Het is soms onduidelijk voor ouders of zij KOT aan kunnen vragen.  
De klantenservice van de SPL kan hierin begeleiden. Zij zullen een aantal vragen stellen en daarna 
aangeven of ouders in aanmerking komen voor KOT of voor subsidie vanuit de gemeente. In de 
toekomst wordt er ook gekeken of de klantenservice meer hulp kan bieden op locaties. 
 
3. Notulen 18 juni 
De notulen d.d. 18-06-2018 worden vastgesteld. 
 
Esther vraagt n.a.v. de notulen hoe de Peuterplusgroep ‘de Vogeltuin’ loopt.  
De peuterplusgroep is nu 3 weken gestart en op dit moment is er al een meerwaarde te zien. Er 
zitten nu 8 kinderen op de groep waarbij te zien is dat de extra aandacht heel fijn is. Na 3 maanden 
vindt er een eerste evaluatie plaats. Aandachtspunt is nog de toeleiding naar de Peuterplusgroep.  
(Noot van de redactie: de peuterplusgroep heet voortaan Atentogroep: Atento is ‘esperanto’ voor 
aandacht.)  



 
 
4. Geheimhoudingsplicht OC 
Het komt soms voor dat er bij de oudercommissie onderwerpen worden besproken die nog niet naar 
alle ouders gecommuniceerd worden. Dit zijn vooral onderwerpen waarbij de organisatie graag input  
wil van de oudercommissie om daarna te kijken welke stappen er het beste gemaakt kunnen worden. 
Wanneer dit duidelijk is, communiceert de organisatie dit naar alle ouders.  
 
5. Tarieven 2019 
De oudercommissie heeft adviesrecht m.b.t. de nieuwe tariefsverhoging voor 2019. Piet geeft een 
toelichting op de tariefsverhoging. Verhoging ontstaat doordat we aan de nieuwe eisen van de wet 
IKK moeten voldoen. Een voorbeeld hiervan is het aanstellen van de pedagogische coaches.  
Naast het verhogen van de tarieven, zal ook de kinderopvangtoeslag omhooggaan. Dit is gunstig voor 
het bedrag dat ouders uiteindelijk gaan betalen. 
 
De OC geeft aan dat zij geen bezwaar ziet tegen de verhoging van de tarieven en keurt deze goed.  
SPL zal op korte termijn de ouders informeren, dit zodat ouders nog gebruik kunnen maken van de 
opzegtermijn. 
 
6. Vaccineren en peuterspeelzaal 
Op dit moment wordt er in de politiek gekeken of er consequenties verbonden kunnen worden aan 
het niet vaccineren van kinderen. Zo wordt er besproken om niet gevaccineerde kinderen wellicht in 
de toekomst te weigeren in de kinderopvang/peuterspeelzaal. De wet zegt op dit moment dat niet 
gevaccineerde kinderen niet geweigerd mogen worden. Deze kinderen zijn dus welkom bij ons.  
 
In Kindplanner vullen medewerkers in wanneer kinderen niet gevaccineerd zijn. Het doel hiervan is 
snel inzichtelijk te krijgen wie niet gevaccineerd is wanneer er bijvoorbeeld een besmettelijke ziekte 
uitbreekt.  
 
7. Promotie OC 
Op dit moment hebben we nog 7 leden voor de oudercommissie. Het zou fijn zijn wanneer er nog 
wat meer ouders zich aan zouden willen sluiten. Danielle heeft na de vakantie via de medewerkers 
op de peuterspeelzalen de oudercommissie weer onder de aandacht gebracht. Dit omdat blijkt dat 
de meeste aanmeldingen komen via medewerkers die ouders actief aanspreken.  
Ook krijgen ouders tijdens het intakegesprek een flyer mee van de oudercommissie.  
Leden van de OC kunnen ook ouders aanspreken op de peuterspeelzaal en altijd iemand meenemen. 
 
Om nog wat extra aandacht aan de oudercommissie te besteden maakt Danielle voor de volgende 
oudernieuwsbrief een stukje. Met elkaar wordt geïnventariseerd waarom iedereen lid is geworden 
zodat dit met andere ouders gedeeld kan worden.  
 
8. Rondvraag  
Wat is het beleid omtrent trakteren? 
Op de peuterspeelzalen hebben we een gezond beleid. Dit betekent dat we fruit en groenten eten en 
water drinken. In ons voedingsbeleid is een stukje opgenomen over trakteren. Er wordt aan ouders 
gevraagd kleine hoeveelheden lekkers mee te geven, met voorkeur voor iets gezonds. Voorbeelden 
die worden gegeven zijn: eierkoeken, rozijnen, fruit, waterijs (zonder kleur- en zoetstoffen), popcorn 
of krentenbollen.  
 



 
è Danielle vraagt aan de teamleiders om het beleid rondom trakteren weer eens onder de 

aandacht te brengen op de peuterspeelzalen. Met als doel om te voorkomen dat er grote 
hoeveelheden ongezonde dingen getrakteerd worden (zoals bijvoorbeeld snoepzakjes). 

 
Voor wanneer wordt er een nieuwe vergadering gepland? 
 

è Danielle stuurt een datumprikker rond voor december. 
 

9. Afsluiting 
De vergadering wordt om 20:35 uur gesloten. 
 


