
Notulen oudercommissie bijeenkomst 

Datum: 29 oktober 2020 en kort verslag van 15 september 2020 

De notulen van de vorige bijeenkomst is erbij in geschoten. In deze notulen wordt een kort verslag 

van de vorige oudercommissie verwerkt. 

Kort verslag van de vergadering van 15 september 2020 

Aanwezig: Ilona, Monica, Nathalie, Floor en Piet 

Afwezig: Harm  

Harm was afwezig, maar er is later nog met hem telefonisch overleg geweest.  

Kennismakingsronde 

Nathalie en Ilona zijn recentelijk toegevoegd aan de oudercommissie. We hebben nader kennis 

gemaakt.  

Teamleider Rafaelle Braam is met zwangerschapsverlof tot half november. Floor van Blitterswijk 

vervangt haar tijdens het verlof. Floor werkt de komende maanden voor 16 uur per week voor de 

locaties in Noordwijk. De locaties in Leiden worden door een andere collega vervangen.  

Ontwikkelingen rond Wakersduin/ Zeehonk 

Kort voor de lockdown heeft Piet een gesprek gehad met school over wat SJWB/ SPL kan bieden 

wanneer de nieuwbouw is gerealiseerd. Piet heeft aangegeven dat wij ervaring hebben met vso, bso 

en peuteropvang. Indien nodig kunnen wij ook kinderopvang bieden. Piet heeft hier ook ervaring 

mee. School heeft toen aangegeven dat er nog een vervolg gesprek zou komen. Dit vervolg gesprek 

heeft niet meer plaatsgevonden. Net voor de zomervakantie kreeg Piet een mail, dat Pinokkio de 

beoogd samenwerkingspartner is geworden.  

Het is niet duidelijk hoe tot de keuze voor Pinokkio is gekomen. De medezeggenschapsraad heeft 

advies gegeven over welke voorwaarden belangrijk zijn voor het maken van de keuze voor een 

aanbieder. Er is geen advies gegeven over welke aanbieder gekozen moet worden. Het proces rond 

het maken van een keuze voor een aanbieder is niet transparant geweest.  

Pinokkio zit momenteel in een pand van de gemeente. De gemeente wil deze grond gaan verkopen. 

Mogelijk speelt dit belang ook nog een rol in de keuze voor Pinokkio.  

Vervolg stap is dat Floor en Piet in gesprek gaan met de nieuwe directeur Pauline Hesseling van 

Wakersduin.  

Situatie rond de Covid crisis 

Binnen SJWB hebben we nog niet te maken gehad met medewerkers die getest moesten worden op 

Covid 19. Er zijn in Leiden wel locaties, waar meerdere mensen getest moesten worden, waardoor er 

bezettingsproblemen ontstonden. Dit is iets om rekening met te houden. Er wordt steeds naar 

passende oplossingen gezocht om de continuïteit en kwaliteit te kunnen waarborgen.  

Monica geeft aan dat niet kosten wat het kost de opvang open moet blijven. Het moet wel 

verantwoord blijven voor de kinderen. Dit kunnen de anderen ook beamen.  

 



Afronding 

De volgende oudercommissie zal in oktober moeten plaatsvinden vanwege het vaststellen van de 

nieuwe tarieven voor 2021.  

Verslag van de vergadering van 29 oktober 2020 

Aanwezig: Ilona, Monica, Nathalie, Harm, Floor en Piet 

Vergadering heeft plaatsgevonden via ms teams.  

Nieuwe tarieven voor 2021 

Er is toelichting gegeven door Piet op de stukken over het nieuwe tarief voor 2021. Monica gaf aan 

de argumentatie van de loonstijging en de scholingskosten niet zo sterk te vinden. Piet geeft aan dat 

het klopt dat dit voor een deel reguliere kosten zijn. Het is wel zo, dat we vanwege de wet ITKK 

verplicht zijn om invalkrachten op de peuteropvang, die meer dan 2 keer invallen VVE te scholen. Dit 

was voorheen niet zo.  

Vanuit SJWB wordt er goed gekeken naar de tarieven van andere peuteropvang en bso’s in 

Noordwijk. SJWB heeft een scherp tarief in vergelijking met anderen. Dit is ook van belang om een 

goede positie te behouden in Noordwijk.  

Advies van oudercommissie t.a.v. het verhogen van het tarief: 

Alle oudercommissieleden vinden de tariefsverhoging redelijk. Zij stemmen in met de voorgestelde 

verhoging.  

Volgende stap is dat het nieuwe tarief gecommuniceerd wordt naar ouders.  

Gedeeltelijk stoppen van de vso activiteiten op de Duintop en Strandjutter 

SJWB ziet het afgelopen jaar een terugloop in de aanmeldingen voor de voorschoolse opvang. Op 

een aantal dagen is deze langdurig niet meer rendabel. Bij minder dan 4 kinderen draait SJWB verlies 

op de voorschoolse opvang. Er zijn nu meerdere dagen met maar 1 kind.  

De ouders die gebruik maken van de voorschoolse opvang op dagen met te weinig kinderen, zijn 

gebeld. Het gaat om 3 gezinnen. Twee gezinnen hebben deze opvang gezien hun werk nodig en gaan 

zoeken naar een alternatief. Het derde gezin kan ook later starten met werken. 

SJWB wil op korte termijn stoppen met de vso op dagen dat er minder dan 4 kinderen gebruik maken 

van de vso. Op dit moment hebben we het dan over de maandag, woensdag en vrijdag op de 

Duintop en de dinsdag en donderdag op de Strandjutter.  

Harm geeft aan het wel van belang te vinden dat de vso weer opnieuw opgestart kan worden bij 

voldoende aanmeldingen. Voor sommige ouders is de vso echt noodzakelijk omdat zij niet thuis 

kunnen werken. Piet geeft aan dat het mogelijk is om weer te starten met vso, wanneer er 4 of meer 

aanmeldingen voor die dag zijn.  

Advies van de oudercommissie t.a.v. het stopzetten van de vso op dagen dat er minder dan vier 

kinderen gebruik maken 

De oudercommissie is akkoord met het stopzetten van de voorschoolse opvang op dagen dat er 

minder dan 4 kinderen zitten. Op het moment dat er wel weer 4 aanmeldingen zijn, vinden zij het 

van belang dat de dienst weer opgestart kan worden. Verder adviseert de oudercommissie om 



duidelijk te communiceren over de dagen dat er nog wel voorschoolse opvang geboden wordt. 

Tevens kunnen ouders er op attent gemaakt worden, dat er voorschoolse opvang is.  

Ontwikkelingen rond Wakersduin/ Zeehonk 

Er heeft een gesprek plaats gevonden met de nieuwe directeur Pauline Hesseling. Zij heeft proberen 

te achterhalen hoe de keuze is gemaakt voor Pinokkio als beoogd partner. Zij heeft de motivatie voor 

deze keuze niet goed terug kunnen vinden.  

Harm geeft aan dat de medezeggenschapsraad niet is meegenomen in het komen tot de keuze voor 

Pinokkio. Er is wel advies gegeven over waar een aanbieder aan moet voldoen in de nieuwe situatie. 

De medezeggenschapsraad heeft geadviseerd om een of meerdere partners te kiezen, die ervaring 

hebben met de verschillende vormen van opvang. Er moet een brede school worden neergezet , 

waarin verschillende partners samenwerken. De keuze voor Pinokkio lijkt niet in lijn met dit advies. 

Pinokkio heeft alleen ervaring met kinderopvang. Het is niet duidelijk hoe tot de keuze voor Pinokkio 

gekomen is.  

De oudercommissie vindt continuïteit en stabiliteit voor de kinderen op Wakersduin van belang. Zij 

krijgen door de nieuwbouw al te maken met een onrustige periode. Ook vinden zij dat er gekozen 

moet worden voor organisaties die ervaring hebben met de verschillende vormen van opvang. 

Peuteropvang en bso is echt iets anders dan kinderopvang.  

Nathalie geeft aan dat zij vindt dat het proces rond de fusie rommelig loopt. Zij heeft de indruk dat er 

stappen zijn overgeslagen in het proces.  

Pauline heeft in het gesprek aangegeven dat Pinokkio vooralsnog de beoogd partner is, maar dat er 

nog wel gesprekken moeten plaatsvinden over of zij ook kunnen bieden wat nodig is.  

Piet geeft aan dat SJWB open staat voor samenwerking met andere organisaties op de opvang te 

realiseren.  

Advies van de oudercommissie t.a.v. toekomstige opvang bij Wakersduin/ Zeehonk 

De oudercommissie adviseert SJWB om de contacten met school te intensiveren. SJWB moet er 

bovenop gaan zitten. Pinokkio is er goed in geslaagd om zichzelf te verkopen in het contact met 

school. Het vraagt een actieve houding om er nog tussen te kunnen komen.  

Piet kan zich hierin vinden. Over een paar weken komt Rafaella weer terug van zwangerschapsverlof. 

Zij is volledig vrijgemaakt om zich te richten op Noordwijk. Piet zal zelf ook bij de gesprekken met 

school aanwezig zijn.  

Starten met het aanbieden van 16 uur VVE 

Medio maart is een traject gestart vanuit de gemeente Noordwijk om tot 16 uur VVE te komen. Hier 

komt veel bij kijken. In Leiden heeft SPL in een traject van 9 maanden 16 uur VVE gerealiseerd. Door 

Covid is het traject rond 16 VVE stilgevallen. De gemeente heeft geen stappen meer gezet. In juli 

kreeg Piet bericht van de gemeente Noordwijk, dat er per 1 augustus 16 uur VVE geboden mag 

worden. Er is toen contact geweest met de gemeente Noordwijk. Er bleek nog geen verordening te 

liggen. De voorwaarden voor het leveren van 16 uur VVE waren niet duidelijk.  

Er is toen afgesproken dat de gemeente Noordwijk coulance zou aanvragen bij het RIJK, zodat de 16 

uur VVE uitgesteld kon worden naar 1 januari 2021. Door een inspectie van de GGD bij het Wakertje 

werd duidelijk dat de gemeente Noordwijk geen coulance heeft aangevraagd. Er is met de gemeente 



Noordwijk afgesproken, dat SJWB zelf invulling mag geven aan het leveren van 16 uur VVE. We zullen 

dit wel versneld moeten invoeren. Per 1 januari 2021 zal SJWB 16 uur VVE gaan bieden. 

Op de locatie het Wakertje verwachten we geen problemen met het invoeren van 16 uur VVE. Het 

Wakertje zal een half uur per dagdeel langer open gaan en daarmee kan de 16 uur VVE gerealiseerd 

worden. Op de Morgenster zal het wel consequenties hebben voor ouders en personeel. 

Het voorstel is om op de Morgenster ook terug te gaan naar 4 uur per dagdeel opvang. Dit zou voor 

ouders met kinderopvang toeslag een probleem kunnen zijn. Zij gebruiken de halve dagopvang 

mogelijk ook om te kunnen werken. Dit kan leiden tot opzeggingen.  

Piet geeft aan dat het terugbrengen van de openingstijden betekent dat de opvang later open zal 

gaan en eerder zal stoppen. De tijd die er aan de voorkant af gaat, zal waarschijnlijk geen problemen 

opleveren. We kunnen in ons systeem zien, dat kinderen later dan acht uur komen. Het vervroegen 

van de eind tijd zal wel wat gaan betekenen voor een deel van de ouders.  

De oudercommissie geeft aan dat het van belang is om te onderzoeken wat het terugbrengen van de 

openingstijden van de Morgenster betekent voor de ouders met kinderopvang toeslag. Zij gebruiken 

de peuteropvang niet voor de spraak- en taalontwikkeling van hun kind, maar als opvang. De langere 

openingstijden zijn voor deze ouders mogelijk juist te reden om hun kind naar de Morgenster te laten 

gaan.   

Advies van de oudercommissie t.a.v. het invoeren van 16 uur VVE per 1 januari 2021 

SJWB kan er niet zoveel aan doen, dat zij nu in hele korte tijd 16 uur VVE moeten invoeren. Dit is een 

gegeven. De oudercommissie adviseert om contact op te nemen met de ouders van de Morgenster, 

die kinderopvang toeslag ontvangen. Het is van belang om na te gaan wat het voor hen betekent 

wanneer de openingstijden worden terug gebracht naar 4 uur per dagdeel.  

Als blijkt dat veel van deze ouders, dan elders opvang gaan zoeken, dan moet de keuze voor 4 keer 4 

uur opvang mogelijk heroverwogen worden.  

Piet geeft aan, dat SJWB met dit advies aan de slag gaat en de oudercommissie op de hoogte houdt.  

Rondvraag 

Monica heeft twee vragen. Het is haar opgevallen dat er de laatste tijd meer invallers zijn. Voor 

ouders is het niet duidelijk wie deze invallers zijn. Zij zou het fijn vinden als hier communicatie over 

komt naar ouders.  

Floor geeft aan dat het klopt dat we door omstandigheden meer invallers nodig hebben gehad de 

afgelopen maand. De afgelopen weken hebben we een vaste invaller gehad op vrijdag, die ook de 

overdracht naar ouders heeft gedaan aan het einde van de dag. Het was inderdaad goed geweest als 

we hierover gecommuniceerd hadden. Over het algemeen staan invallers alleen naast vaste pm-ers 

op de groep. Er is dan altijd ene vertrouwd gezicht voor ouders. Het is niet haalbaar om eenmalige 

invallers voor te stellen bij ouders. We kunnen wel vaste invallers voorstellen aan ouders via de mail.  

Het is Monica verder opgevallen dat er de afgelopen tijd weer vaker ongezonde traktaties worden 

uitgedeeld door kinderen. Zij vindt dit niet wenselijk. Piet geeft aan dat we hier beleid op hebben. Er 

mag alleen gezond getrakteerd worden. We gaan hier weer strenger op toezien.  

Er waren geen verdere rondvragen.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 


