
Verslag van de OC vergadering 09-07-2020 
 
 
Aanwezig:    Marleen Uphoff, Piet Penning, Danielle van Beek (notulist) 
 
 
Afwezig:      Paulien v/d Berg, Samira el Ahmadi, Marleen Hogendoorn, Cynthia de Vonno, Bella                  
                     Yanda 
                       
 
1. Opening, vaststellen agenda 
Danielle opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
2. Mededelingen  
Helaas is er maar 1 lid aanwezig.  
Het zou heel fijn zijn wanneer leden zich tijdig af kunnen melden.  
Dit is belangrijk omdat we soms gebruik maken van het adviesrecht van de OC. Dit is alleen mogelijk 
bij 3 of meer leden.  
 
3. Notulen 27-01-2020 
De notulen wordt vastgesteld.  
 
4. Werkplan pedagogisch coach 
Het werken met een pedagogisch coach in de kinderopvang is wettelijk verplicht. Patricia is bij de SPL 
in dienst als pedagogisch coach, zij begeleidt en traint medewerkers bij de dagelijkse 
praktijkwerkzaamheden. 
 
Het observatiesysteem staat dit jaar centraal.  
In coachingsronde 1 draait de pedagogische coach mee op de groep en observeert hoe er met het 
observatiesysteem gewerkt wordt.  
Daarna volgt een gesprek over de positieve punten en de knelpunten.  
Signalen worden gedeeld met de pedagogische stafmedewerker en teamleidsters, de werkwijze 
wordt zo nodig aangepast.  
Coachingsronde 2 staat in het teken van het teamontwikkelingsplan (TOP) en het persoonlijk 
ontwikkelingsplan (POP) t.o.v. het observatiesysteem.  
 
Door Corona hebben de coachingsbezoeken lange tijd stilgelegen. Dit zal invloed hebben op het 
tijdspad van het werkplan. 
 
5. Dagritme nieuwe openingstijden (pedagogisch beleid) 
Doordat we na de vakantie langer opengaan i.v.m. de 16 uur VVE, is er door onze pedagogisch 
stafmedewerker in overleg met de teamleidsters en pedagogische coach gekeken naar een nieuw 
dagritme op basis van 4 uur.  
Hierin komen onze vaste routines terug maar soms op een ander moment of zijn ze wat langer 
ingepland. 
Het dagritme voor 3,25 uur peuterspeelzalen (zij draaien een ochtend en middaggroep) zal minder 
afwijken van ons huidige programma omdat deze met 15 minuten uitgebreid wordt i.p.v. een uur. 
Het dagritme is een leidraad maar locaties kunnen afwijken wanneer daar aanleiding voor is. 
Het belangrijkste is om goed te kijken en te luisteren naar de kinderen en daar flexibel op in te 
spelen.  
De dagritmes zijn besproken. 



 
 
6. 16 uur VVE (laatste stand van zaken) 
In Leiden is alles rond omtrent de 16 uur VVE.  
Medewerkers en ouders zijn op de hoogte van de veranderingen. 
 
In Lisse is de 16 uur VVE al enige tijd geregeld. VVE kinderen gaan daar 3 dagdelen van 5 uur naar de 
peuterspeelzaal en krijgen in de vijfde week een 4e dagdeel.  
Op termijn wordt er gekeken naar een andere constructie omdat we groei zien/verwachten.  
 

è We zullen de OC en ouders hier tijdig bij betrekken.  
 
7. Rondvraag 
Marleen: Zijn er veel kinderen gestopt door de Coronacrisis? 
 
Er zijn een aantal kinderen gestopt. We zien ook dat ouders van nieuwe kinderen die tijdens de 
sluiting zouden beginnen, hun plekje hebben opgeschoven naar september.  
Dit geldt voor ongeveer 20%.  
Ook heeft een redelijk groot gedeelte van de ouders hun kind niet direct gebracht toen we weer 
opengingen in mei. Gelukkig zien we wel dat dit weer aantrok na een aantal weken.  
 
8. Afsluiting 
De vergadering wordt afgesloten om 20:20 uur.  
 

è Danielle stuurt na de zomervakantie een nieuwe datumprikker voor september. In 
september hebben we een belangrijke vergadering omdat de tarieven voor 2021 dan 
besproken worden. Hierover heeft de OC adviesrecht.  

  


