Verslag van de OC vergadering 29-09-2020

Aanwezig: Cynthia de Vonno, Paulien van den Berg, Marleen Uphoff, Gea Vermeer,
Xuehin Chin a Foung, Piet Penning, Danielle van Beek (notulist)
Afwezig:

Bella Yanda

1. Opening, vaststellen agenda
Danielle opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Voorstellen
We doen een voorstelrondje omdat we twee nieuwe leden hebben: Gea van peuterspeelzaal
Mengelmoes en Xuehin van peuterspeelzaal Steffie.
3. Mededelingen
Piet: benoemt dat het fijn is dat er zoveel ouders zijn gekomen in deze Corona tijd. We komen straks
terug op dit onderwerp.
Paulien: geeft compliment over alle protocollen omtrent Corona.
4. Notulen 09-07-2020
De notulen wordt vastgesteld.
N.a.v. de notulen bespreken we de 16 uur VVE en de uitgebreide openingstijden. We zien een
positief effect omdat er meer tijd is voor de kinderen zowel als groep, individueel en in kleine
groepjes.
Piet legt uit dat er geen gebruik gemaakt mag worden van een inlooptijd van een kwartier of het
eerder ophalen van kinderen. Dit heeft ermee te maken dat we aan de 16 uur VVE moeten voldoen.
Alle tijd is nodig om aan deze 16 uur te komen. De GGD en onderwijsinspectie zullen hierop toezien.
Op sommige locaties worden kinderen te laat gebracht of te vroeg gehaald.
➔ Piet pakt dit op met de teamleidsters.
N.a.v. de notulen bespreken we ook het afwijken van andere regels (Corona en voeding gerelateerd)
bij twee locaties.
➔ Danielle pakt dit op met de teamleidster.
5. Tarieven 2021
De oudercommissie heeft adviesrecht m.b.t. de nieuwe tariefsverhoging voor 2021. We hebben een
paar weken geleden de adviesaanvraag naar de OC verzonden en hebben daar d.m.v. een
presentatie een toelichting op gegeven.
Verhoging ontstaat door verschillende soorten oorzaken. We krijgen o.a. te maken met:
• Stijgende arbeidskosten (loonstijging in de cao, jaarlijkse periodieke loonsverhogingen,
scholing nieuwe (inval) medewerkers, pensioenpremie zal stijgen).
• Extra huisvestingskosten (wegwerken oude achterstanden binnen en/of buitenruimte aantal
locaties)
• Verhoging huurprijzen (verwachte inflatie 1,4%.)
• Verwachte stijging van 1,4% op overige kosten: energie, voeding en materialen.

De tarieven voor de antroposofische peuterspeelzaal zijn nog niet bekend.
De berekening van deze tarieven vergt meer tijd door de hogere kosten van antroposofische
peuterspeelzalen.
We verwachten hierbij geen grote afwijking van de andere tarieven en komen hier later nog op
terug.
Naast het verhogen van de tarieven, zal ook de kinderopvangtoeslag omhooggaan.
Dit is gunstig voor het bedrag dat ouders uiteindelijk gaan betalen.
SPL zal op korte termijn de ouders informeren, dit zodat ouders nog gebruik kunnen maken van de
opzegtermijn.
➔ De oudercommissie stemt positief in met de nieuwe tarieven MITS de verhoging van de
antroposofische peuterspeelzaal schappelijk is.
➔ Danielle laat de leden op korte termijn meer weten over de voorgestelde tarieven van de
antroposofische peuterspeelzalen. Leden hebben dan de mogelijkheid om afzonderlijk van
elkaar nog te reageren. We spreken af dat bij geen reactie ingestemd wordt.
6. Corona
Een aantal zaken rondom Corona worden besproken:
Inhaalslag plaatsing nieuwe kinderen
We zijn op dit moment nog met een inhaalslag bezig door de lockdown in verband met Corona.
Nieuwe kinderen konden een paar maanden niet geplaatst worden en sommige ouders wilden na de
opening in mei hun kind ook niet direct brengen.
Omdat we ook aan bepaalde regels moeten voldoen (er mogen bijvoorbeeld niet meer dan 2 nieuwe
kinderen wennen per week), kan het voorkomen dat nog niet alle groepen vol zitten.
Nieuwe inschrijvingen
Gelukkig blijven nieuwe inschrijvingen op dit moment binnenkomen.
Financieel aspect
Financieel gezien hoeven wij ons geen zorgen te maken. De ouderbijdrage die wij tijdens de
lockdown gemist hebben, wordt door de gemeente vergoed omdat wij dienen als basisvoorziening.
Blik naar de toekomst
Op dit moment zijn er medewerkers thuis in afwachting van een Coronatest. Omdat medewerkers
lang moeten wachten op de test en op de uitslag, komt het voor dat een medewerker een week niet
aanwezig kan zijn op de peuterspeelzaal. Doordat dit op verschillende peuterspeelzalen gebeurt,
komen we helaas mensen tekort.
Op dit moment redden we het nog door met medewerkers te schuiven of doordat er extra gewerkt
wordt.
Ook zijn we bezig met het werven van vrijwilligers. Het is hierbij van belang dat zij eerst een VOG
aanvragen en gekoppeld worden aan het personenregister Kinderopvang.
Een vrijwilliger kan bijvoorbeeld ingezet worden als toezichthouder op een groep met 9 kinderen en
1 medewerker. Het vastgestelde leidster/kind ratio is 1 op 8. We wijken daarbij tijdelijk af van deze
regel. De gemeente Leiden heeft laten weten niet te handhaven door de Corona situatie.

We proberen al onze peuterspeelzalen op deze manier open te houden, maar doen dat alleen als we
de veiligheid kunnen garanderen.
Mocht dit niet lukken dan kan een tijdelijke sluiting van een peuterspeelzaal het gevolg kan zijn.
Desbetreffende ouders worden daar dan van tevoren over geïnformeerd.
7. Rondvraag
Cynthia: bedankt voor de aanpassingen aan het speeltoestel bij de Leistroom. Cynthia heeft
vernomen dat de leerkrachten van de school een rek neer willen zetten die gevaarlijk is voor peuters.
➔ Danielle geeft een seintje aan de facilitair medewerkster. Met haar zullen dit soort aanvragen
besproken worden en zij zal dan eerst beoordelen of het veilig is voor peuters.
8. Afsluiting
We bedanken Marleen voor haar bijdrage aan de oudercommissie. We vonden het heel waardevol
dat er een ouder uit Lisse aangesloten was.
De vergadering wordt om 20:50 uur afgesloten.

