
Verslag van de Oudercommissie vergadering  
15 mei 2019 
 
 
Aanwezig:    Choraima Verplancke, Esther v/d Vlugt, Cynthia van Vonno, Bella Yanda, Piet Penning,      
                       Danielle van Beek (notulist) 
 
Afwezig:       Jose Prins-Oudshoorn, Ananta Bishoen, Alide Storm van Leeuwen, Paulien v/d Berg v/d               
                      Werf, Marleen Hogendoorn 
 
 
1. Opening, vaststellen agenda 
Danielle opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. We doen een kort voorstelrondje 
omdat er een nieuw lid aanwezig is. De agenda wordt vastgesteld. 
 
2. Mededelingen  
Jose, Ananta, Alide, Paulien en Marleen zijn afwezig. 
  
3. Notulen 18 februari 2019 
De notulen worden vastgesteld. 
 
4. Presentatie SPL 
Er wordt een presentatie gegeven over SPL: wat doet SPL en wat vinden wij belangrijk.  
Ook wordt er aandacht besteed aan de rol van de oudercommissie.  
 
Het komt soms voor dat we advies van de oudercommissie nodig hebben terwijl er net een 
vergadering is geweest. We vragen aan de oudercommissie of zij het een probleem vinden wanneer 
we dan advies vragen per e-mail.  
De oudercommissie stemt positief in met het geven van advies per e-mail.  
 
5. Eerste ervaringen bso Uniek Lisse 
Bso Uniek is gehuisvest in basisschool de Lisbloem in Lisse en beschikt over 24 kindplaatsen.  
De bso heeft één eigen ruimte en kan daarnaast gebruik maken van de ruimte van de peuteropvang, 
de gymzaal en twee buitenspeelplaatsen.  
Er worden workshops aangeboden op het gebied van kunst, techniek, theater en muziek die ook 
beschikbaar zijn voor de kinderen van de basisschool. 
De bso heeft op dit moment 4 kinderen.  
 
6. Uitslagen klanttevredenheidsonderzoek  
De belangrijkste resultaten uit het klanttevredenheidsonderzoek worden besproken. Dit jaar scoren 
we gemiddeld een 8,4. Locatieniveau’s variëren tussen de 7,6 en 9,2. We zijn erg tevreden met deze 
resultaten. De uitslagen worden in het Management Team besproken en per wijk wordt er gekeken 
wat de actiepunten zijn. 
 
         De oudercommissie krijgt na de zomervakantie een terugkoppeling van de actiepunten. 
 
Daarnaast bekijken we hoe ouders de oudercommissie ervaren. 21% geeft aan niet te weten dat er 
een oudercommissie is (in 2017 was dit 37%).  
We bespreken een aantal actiepunten: 
 



Danielle brengt de flyer over de oudercommissie die tijdens de intake overhandigd kan worden 
weer onder de aandacht bij de medewerkers. 

      Danielle blijft aandacht besteden aan de oudercommissie in de nieuwsbrieven voor ouders. 
 
      Leden van de oudercommissie zouden een eigen stukje op kunnen hangen op de peuterspeelzaal. 
 
 
7A. Beleidsplan veiligheid en gezondheid 
Voorheen moesten peuterspeelzalen een risico-inventarisatie (RIE) Veiligheid en Gezondheid 
hebben. Deze RIE moest per 2018 vervangen worden door een Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid.  
Sinds 2018 hanteerden we het Beleid Veiligheid en Gezondheid samen met de RIE.  
Dat is niet handig in gebruik. We hebben nu de risico’s beschreven in het beleidsplan.  
Het nieuwe plan voldoet hiermee aan de wettelijke eisen. 
 
Omdat veel risico’s voor alle locaties gelden hebben we de keuze gemaakt om blz. 1 t/m 9 voor alle 
locaties hetzelfde te houden en in een bijlage de locatiegebonden risico’s te beschrijven.  
Deze bijlage moet jaarlijks worden ingevuld, zo nodig vaker als er belangrijke wijzigingen zijn.  De RIE 
vervalt dan. 
De oudercommissie stemt positief in met het nieuwe beleidsplan.  
 
7B. Onderwerpen die besproken worden n.a.v. het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid 
1.Niet gevaccineerde kinderen op de peuterspeelzaal: 
Een ouder vraagt wat ons beleid is over kinderen die niet gevaccineerd zijn. Op dit moment mogen 
niet gevaccineerde kinderen naar de peuterspeelzaal komen. Tijdens een intake wordt gevraagd of 
kinderen het volledige vaccinatieprogramma hebben gevolgd. Wanneer dit niet zo is, maken we hier 
een aantekening van in Kindplanner.  
De ouder geeft aan dat zij het fijn zou vinden dat SPL dit onderwerp intern bespreekt, omdat niet 
gevaccineerde kinderen een gevaar kunnen vormen voor andere kinderen die bijvoorbeeld vanwege 
hun leeftijd nog niet gevaccineerde zijn. 
 

Piet bespreekt dit onderwerp in het volgende Management Teamoverleg. Er komt een 
tussentijdse terugkoppeling naar de oudercommissie. 

 
2.Waarborgen vierogenprincipe: 
Een ouder vraagt hoe het vierogenprincipe wordt gewaarborgd wanneer een medewerker alleen op 
de groep staat.  
Een medewerker mag alleen op de groep staan wanneer er wordt voldaan aan het leidster-kind ratio 
(bij de peuterspeelzaal acht kinderen op één medewerker) en wanneer er anderen in het pand 
aanwezig zijn. Hierbij wordt er per locatie gekeken hoe de zichtbaarheid vergroot kan worden. 
 
3.Beleid waterpokken: 
Wanneer een kind waterpokken heeft, mag het kind de peuterspeelzaal/bso gewoon bezoeken 
(tenzij het kind zich te ziek voelt). Dit omdat waterpokken al besmettelijk zijn voor de uitbraak.  
Medewerkers op de groep maken gebruik van de KIDDI-app waarbij per ziekte bekeken kan worden 
of kinderen mogen komen. Ouders met vragen kunnen dit bij de medewerkers op de groep 
navragen.  
 
8. Regeerakkoord 16 uur voor- en vroegschoolse educatie (vve) 
Vorige vergadering hebben we laten weten dat we na de meivakantie met pilots zouden starten in 
Leiden om bekijken wat de beste optie(s) zouden zijn voor het inplannen van de 16 uur vve.  
Op dit moment is het helaas nog steeds niet duidelijk hoe dit eruit gaat zien.  



De meest recente informatie is dat de 16 uur vve wel doorgaat vanaf januari 2020 maar dat het 
eerste halfjaar niet gehandhaafd wordt. In de tweede week van juli wordt een rapportage verwacht 
van een onderzoek dat nu loopt. 
Piet heeft de gemeente Leiden laten weten dat we in dit tijdsbestek de 16 uur vve niet rond gaan 
krijgen voor januari 2020. In Lisse zal de 16 uur vve wel ingaan per januari 2020, omdat het daar 
beter te regelen valt met de openingstijden.  
 

De rapportage van het onderzoek wordt volgende vergadering met de oudercommissie 
besproken.  

 
9. Jaarverslag 
Alle leden van de oudercommissie hebben het jaarverslag opgestuurd gekregen. Het jaarverslag is in 
Leiden erg uitgebreid omdat we hiermee verantwoording afleggen naar de gemeente.  
 
10. Rondvraag 
Danielle: peuterfeest 29 juni  
Heeft er iemand zin om op zaterdagochtend 29 juni (10.00 – 13:00u of een deel van de ochtend) naar 
het peuterfeest in Leiden te komen? 
Danielle staat deze ochtend bij een stand van de Speelgroep en van de oudercommissie. Wanneer er 
een ouder is die het leuk vindt om de oudercommissie te promoten en vragen te beantwoorden, 
horen wij het graag! Dit kan via Danielle (beek@splopvang.nl) 
 
Locatie: Vredeskerk Leiden 
Van Vollenhovenkade 24 
2313 GG Leiden 
 
Piet: studiemiddag 22 mei  
Op woensdagmiddag 22 mei (14:00 – 18:00u) hebben we een studiemiddag voor alle medewerkers 
van de SPL. Op deze middag wordt op een interactieve en creatieve manier het nieuwe strategisch 
beleid gepresenteerd. De oudercommissie is hierbij ook van harte welkom.  
 
Locatie: het Leids Volkshuis 
Apothekersdijk 33 
2312 DD Leiden 
 
11. Afsluiting  
De vergadering wordt om 21:30u uur afgesloten.  
We bedanken Choraima voor het deelnemen aan de oudercommissie de afgelopen 1,5 jaar! 
 


