
 
Verslag van de Oudercommissievergadering 
18 februari 2019 
 
Aanwezig: Choraima Verplancke, Esther van der Vlugt, Paulien van der Berg van der Werf, Piet 

Penning, Danielle van Beek (notulen) 
 
Afwezig:  Alide Storm van Leeuwen, Cynthia van Vonno, Jose Prins-Oudshoorn 
 
 
1.Opening, vaststellen agenda 
Danielle opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt vastgesteld. 
 
2.  Mededelingen  
Alide, Cynthia en Jose hebben zich afgemeld voor vanavond.  
 
3. Notulen 19 december 2018 
De notulen worden vastgesteld. 
 
4.Regeerakkoord 16 uur vve 
In het regeerakkoord is opgenomen dat vve-kinderen vanaf januari 2020 16 uur per week vve 
moeten krijgen. Op dit moment bieden we 12 uur vve aan (4 dagdelen van 3 uur). Om te kunnen 
voldoen aan de nieuwe eis, is het nodig dat we zoeken naar de beste oplossing om dit te doen. 
 
Er wordt hiervoor op korte termijn een onderzoek ingesteld. Daarna worden een of meerdere pilots 
uitgetest. In het onderzoek wordt onder andere gekeken naar: 
-  wat zijn de effecten voor het kind en ouders, 
-  wat betekent het voor een kind op de middaggroep, 
-  het eventueel hanteren van flexibele tijden 2/3 jarigen,  
-  het effect van meer dan 40 weken open, 
- gevolgen voor het personeel. 
 
De planning is dat de pilot na de meivakantie zal gaan starten. Het uitgangspunt van de pilot is dat 
het ouders geen geld mag gaan kosten. Na de zomervakantie zal begonnen worden met de 
implementatie.  
 
       De oudercommissie zal betrokken worden bij de pilot(s) en bij de implementatie van de 16 uur      
       vve. De oudercommissie heeft hierin adviesrecht.  
 
5.Klachten 2018 
SPL heeft een interne klachtenprocedure opgesteld. Zodra er een klacht door SPL is ontvangen, 
wordt de interne klachtenprocedure doorlopen. Als ouders niet tevreden zijn met de oplossing en/of 
beantwoording van de klacht, kan de klacht worden ingediend bij de Geschillencommissie 
Kinderopvang. 
 
Er zijn bij SPL in 2018 in totaal 4 interne klachten binnengekomen bij de teamleiders van de locaties 
en/of de directeur-bestuurder. Deze klachten hadden betrekking op: 
 
Personeelsformatie 2018     1 klacht 
Onjuiste benadering pedagogisch medewerker/peuter  2 klachten 
Ontevreden over huisregels locatie    1 klacht 



 
 
 
 
Alle klachten zijn, na reactie van de teamleider/directeur-bestuurder of na een persoonlijk gesprek, 
naar tevredenheid afgehandeld. Er zijn geen externe klachten bij de Geschillencommissie ingediend. 
Het klachtenverslag zal per locatie nog toegevoegd worden aan de website zodat deze voor iedereen 
inzichtelijk is.  
 
6.Klanttevredenheidsonderzoek 
Op korte termijn zullen ouders gevraagd worden het klanttevredenheidsonderzoek in te vullen.  
Het klanttevredenheidsonderzoek is locatie specifiek en stelt o.a. vragen over de tevredenheid over 
de locatie, omgang van de medewerkers met de kinderen en het stimuleren van de ontwikkeling. 
Daarnaast wordt er ook gevraagd naar het contact met kantoor en de bekendheid van de 
oudercommissie.  
 
Het klanttevredenheidsonderzoek wordt in eerste instantie per e-mail uitgezet. Daarna worden er op 
de groepen schriftelijke versies uitgedeeld in het Nederlands en Engels voor de ouders waarbij het 
niet lukt via internet. Er wordt nog in overweging genomen of er ook een versie in het Arabisch 
wordt gebruikt.  
 
       De uitslag van het Klanttevredenheidsonderzoek zal in de vergadering van de oudercommissie     
       besproken worden.  
 
7.Strategisch plan SPL 2019-2022 en onderwijskansen vve 
Het strategisch plan en het onderwijskansen beleid hebben met elkaar gemeen dat ze uitgaan van de 
peuterspeelzaal als basisvoorziening in de wijk. Zowel gemeente als SPL wil alle kinderen gelijke 
kansen bieden en ouders ondersteunen. In het Onderwijskansen beleid worden 4 focuswijken 
genoemd. Dit zijn: Merenwijk, Noord, Mors en Zuid-West. In deze wijken ligt er extra focus op de 
samenwerking met de partners in de wijk. 
 
Lisse is in het strategisch plan niet meegenomen omdat Lisse te klein is om over verschillende wijken 
te spreken. Uiteraard wordt er in Lisse ook uitgegaan van het bieden van gelijke kansen aan alle 
kinderen. 
 
Medewerkers worden na de vakantie door de teamleiders verder op de hoogte gesteld over het 
strategisch plan.  
 
8.Rondvraag 
Wanneer plannen we de volgende vergadering? 
 
       Danielle stuurt een datumprikker rond voor vlak voor de meivakantie of net daarna. 
 
9.Afsluiting 
Om 08:55u wordt de vergadering afgesloten.  
 
 
 
 
 


