
Verslag van de Oudercommissie vergadering  
11 september 2019 
 
Aanwezig:    Esther v/d Vlugt, Cynthia van Vonno, Bella Yanda, Piet Penning, Danielle van Beek                       
                      (notulist) 
 
Afwezig:      Paulien v/d Berg, Jose Prins-Oudshoorn, Ananta Bishoen, Marleen Hogendoorn. 
  
 
1. Opening, vaststellen agenda 
Danielle opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt vastgesteld. 
 
2. Mededelingen  
Ananta, Marleen en Paulien hebben zich afgemeld voor vanavond.  
Jose heeft aangegeven de oudercommissie lastig te kunnen combineren met privé en heeft daarom 
besloten de oudercommissie te verlaten.  
 
3. Notulen 15 mei 2019 
De notulen worden vastgesteld. 
 
4. Huisvesting locaties: 
’t Rozenpoortje: 
Er wordt een toelichting gegeven op de verhuizing rondom ’t Rozenpoortje.  
Eind 2017 wisten we officieel dat we ’t Rozenpoortje moesten verlaten door groei van de school.  
Direct is SPL een traject gestart om een alternatief te zoeken. Dit bleek een portakabin te zijn voor op 
het schoolplein. ’t Rozenpoortje zou hierin gehuisvest worden tot de school verbouwd zou zijn 
waarna we weer terug zouden keren in de school.  
Alles was geregeld omtrent de verhuizing totdat we op 5 juni 2019 alsnog een afwijzing kregen van 
de gemeente voor het plaatsen van de portakabin. Met als reden dat de school op korte termijn toch 
niet verbouwd zou worden. Daardoor werd het onduidelijk of het plaatsen van de portakabin tijdelijk 
zou zijn (dit mag wettelijk gezien alleen tijdelijk met een maximum van 5 jaar).  
Omdat de school de peuterspeelzaal ruimte wel nodig heeft, zouden we vanaf september 2019 geen 
locatie meer hebben.  
Doordat we de afwijzing pas kregen op 5 juni 2019 zijn medewerkers en ouders heel laat 
geïnformeerd. Gelukkig is er voor de zomervakantie een alternatieve locatie gevonden: een ruimte in 
de Merenwijkschool. ’t Rozenpoortje is na de zomervakantie daar geopend.  
 
We bieden onze excuses aan voor het niet bespreken van deze locatie in de oudercommissie. 
Wanneer er verhuizingen plaatsvinden, bespreken we dit normaal gesproken in de oudercommissie 
zodat zij op de hoogte is.  
 
’t Piraatje (Leiden): 
De locatie van ’t Piraatje zal verbouwd gaan worden.  
Dit betekent dat we voor ongeveer een half jaar de peuterspeelzaal ergens anders moeten 
huisvesten. Dit zal gebeuren vanaf januari 2020. We zullen terugkeren na de zomervakantie 2020.  
Ondertussen is een geschikte locatie gevonden. Ouders zullen hier op zeer korte termijn meer over 
horen.  
 
 
 
 



 
5.Tarieven 2020  
De oudercommissie heeft adviesrecht m.b.t. de nieuwe tariefsverhoging voor 2020. Verhoging 
ontstaat door verschillende soorten oorzaken. We krijgen o.a. te maken met: 

• Stijgende arbeidskosten (loonstijging in de cao’s, hoger ziekteverzuim oudere medewerkers, 
jaarlijkse periodieke loonsverhogingen, scholing nieuwe (inval) medewerkers),  

• Extra huisvestingskosten (wegwerken oude achterstanden binnen en/of buitenruimte aantal 
locaties, verhuizing peuterspeelzaal Piraatje). 

• Verhoging huurprijzen (in het verleden zaten we in sommige panden gratis of voor een laag 
tarief, de gemeente Leiden vraagt nu commerciële huurprijzen. Daarnaast is de verwachte 
inflatie 1,4%.) 

• Verwachte stijging van 1,4% op overige kosten: energie, voeding en materialen. 
 
In Lisse is een hogere stijging in de kosten te zien t.o.v. Leiden. Dit heeft ermee te maken dat naast 
de standaard stijging in kosten in Lisse een kwaliteitsverhoging heeft plaatsgevonden.  
In Lisse zijn de reguliere peuterspeelzalen VVE geworden waardoor ze nu aan dezelfde 
kwaliteitseisen voldoen als in Leiden.  
 
Naast het verhogen van de tarieven, zal ook de kinderopvangtoeslag omhoog gaan.  
Dit is gunstig voor het bedrag dat ouders uiteindelijk  gaan betalen.  
SPL zal op korte termijn de ouders informeren, zodat ouders nog gebruik kunnen maken van de 
opzegtermijn. 
 
De oudercommissie geeft aan dat zij geen bezwaar ziet tegen de verhoging van de tarieven en 
keurt deze goed.  

 
6. Regeerakkoord 16 uur VVE 
De 16 uur VVE voor doelgroepkinderen zou ingaan vanaf januari 2020. Dit is uitgesteld tot augustus 
2020. We zullen de komende tijd gaan bekijken hoe we dit het beste vorm kunnen geven.  
Gedacht wordt nu aan 4 x 4 uur of aan 5 x 3 uur en 20 minuten. Tijden zouden per locatie kunnen 
gaan verschillen.  
 
Een obstakel is nog dat de nieuwe regeling niet geldt voor zittende kinderen. Dit zou betekenen dat 
sommige kinderen de peuterspeelzaal 3 uur bezoeken en andere kinderen 4 uur. Piet is hierover in 
gesprek met de gemeente.  
Ook moet er gekeken worden wat er met de middaggroepen gaat gebeuren. 
 
      In het voorjaar zal de oudercommissie meer horen over de plannen. De oudercommissie heeft       
      adviesrecht in dit onderwerp omdat het te maken heeft met het beleid op voorschoolse educatie   
      en de openingstijden.  
 
7. Terugkoppeling niet gevaccineerde kinderen 
Vorige vergadering hebben we gesproken over ons beleid m.b.t. niet gevaccineerde kinderen.  
Na deze vergadering heeft SPL onderzocht hoeveel niet gevaccineerde kinderen er zijn per 
peuterspeelzaal.  
Alleen op peuterspeelzaal Gouden Poort is de vaccinatiegraad onder de 95%  
(= groepsimmuniteit). De Gouden Poort is gehuisvest naast peuterspeelzaal ’t Kwetternest. 
 
 
 



Er zijn op dit moment nog geen landelijke eisen m.b.t. vaccineren en de kinderopvang.  
Het onderwerp wordt steeds meer in de politiek besproken en de commissie kinderopvang en 
vaccinaties heeft hierover een adviesrapport geschreven. Daarin wordt gepleit om een ondergrens 
vast te stellen en als deze bereikt is, mag de kinderopvang deelname aan het vaccinatieprogramma 
verplicht stellen. Wanneer veranderingen doorgevoerd worden, zullen we alle ouders op de hoogte 
brengen.  

 
8. Camera peuterspeelzaal Ballon  
Bij peuterspeelzaal de Ballon zijn 2 camera’s opgehangen door de kinderopvangorganisatie waarin de 
peuterspeelzaal gehuisvest is. De eigenaar kan de beelden 30 dagen terugkijken, daarna worden deze 
vernietigd. Wij waren hier niet van op de hoogte gesteld.  
 
Camera’s zijn opgehangen met de beste bedoelingen maar wij hebben geen redenen om camera’s te 
willen. De camera’s staan op dit moment uit. 
 
Er moet een privacytoets worden uitgevoerd om de belangen van de kinderen, werknemers en 
ouders af te wegen tegen het belang de kinderopvangondernemer. Op grond van de AVG moet er 
een data protection impact assessment (DPIA) moet worden uitgevoerd. De kinderopvangorganisatie 
is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze DPIA.  
 
We verwachten geen actie meer vanuit de ondernemer van de kinderopvangorganisatie omdat het 
pand overgenomen wordt door een andere organisatie. Met de nieuwe organisatie zullen we in 
gesprek gaan over de camera’s.  
 
9. Rondvraag 
Cynthia, speeltoestel Leistroom:  
Bij peuterspeelzaal de Leistroom staat een nieuw klimtoestel van ongeveer 2 meter hoog wat ouders 
gevaarlijk vinden voor peuters.  
 
Piet heeft dit opgepakt met de facilitair medewerker. Het klimtoestel is gecheckt en is bedoeld     
voor kinderen vanaf 3 jaar. Het toestel is geplaatst in een zwangerschapsverlof van onze facilitair   
medewerker en is niet conform de plaatsingsregels neergezet. Per direct mogen de kinderen van de 
peuterspeelzaal niet meer op het toestel. SPL zoekt een vervangend toestel.  
 
Esther, Bso Lisse: 
Esther wil weten hoe het met de bso in Lisse gaat.  
Op dit moment zijn er weinig inschrijvingen. Met de teamleider van Lisse is afgesproken om sowieso 
tot eind november door te draaien. Gelukkig is er op termijn wel groei te zien: we hebben 4 nieuwe 
aanmeldingen. We hopen dat de bso hierdoor beter zal gaan lopen. 
 
Danielle: reglement oudercommissie: 
Voor de GGD is het belangrijk om elk jaar het reglement oudercommissie te ondertekenen.  
Hierin staan alle afspraken omtrent de oudercommissie. Omdat het langer dan een jaar geleden is, is 
het belangrijk dat deze weer ondertekend wordt.  
 
         Cynthia neemt het reglement mee en zal deze ondertekenen namens de oudercommissie. 
 
Danielle: ouderapp Mijn Kinderopvangtoeslag: 
Vorige week is er een mail uitgegaan met de vraag of iemand de ouderapp Mijn Kinderopvangtoeslag 
zou willen testen. Wanneer ouders hier nog interesse in hebben, kan dit bij Danielle aangegeven 
worden. Het testen kan alleen gedaan worden door ouders die in aanmerking komen voor 
kinderopvangtoeslag. 



 
 
 
 
Danielle: planning volgende vergadering OC: 
Danielle zal op korte termijn een datumprikker sturen voor de volgende vergadering van de 
oudercommissie. Deze zal plaatsvinden in januari 2020. Bij deze vergadering zullen 1 of 2 leden van 
de Raad van Toezicht aansluiten.  

 
10. Afsluiting 
De vergadering wordt om 20:40 uur afgesloten. We bedanken Esther voor haar betrokkenheid bij de 
oudercommissie de afgelopen 1,5 jaar.  
 
 


