
Verslag van de OC vergadering 29-09-2021 

 
 
Aanwezig:  Cynthia de Vonno, Gea Vermeer, Sanja Diekema, Piet Penning, Danielle van Beek 
(notulist) 
 
Afwezig: -  
 
 
1. Opening, vaststellen agenda 

Danielle opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
We doen een voorstelrondje omdat Sanja zich nieuw heeft aangesloten bij de oudercommissie. 
 
2. Mededelingen  
Piet: er zou iets misgegaan zijn met de afschrijving van de peuterspeelzaalkosten bij ouders.  
Deze zou 2 keer afgeschreven worden. We hebben hierover iets op intranet, op de website en op het 
ouderportaal gezet. Uiteindelijk bleek dat de bank de afschrijving vandaag toch tegen heeft kunnen 
houden. We hopen dat het hiermee is afgedaan maar voor de zekerheid houden we morgen onze 
telefoonlijn de hele dag open i.p.v. alleen de ochtend. 
 
3. Notulen 21-04-01-2021 
De notulen wordt vastgesteld.  
 
N.a.v. de notulen is er een vraag over het werkplan ouderbetrokkenheid. Dit werkplan is nog niet in 
werking omdat medewerkers op verschillende gebieden al scholing hebben. Deze staat nu op de 
planning voor januari 2022. We spreken over de inloop met ouders.  
 

➔ Danielle bespreekt de inloop en ouderbetrokkenheid op het pedagogisch stafoverleg. 
 
N.a.v. de notulen bespreken we de werkwijze van KIJK en de VVE criteria. 
 

➔ Danielle plaatst op de website een stukje over deze onderwerpen.  
 
4. Tarieven 2022 
Piet is in overleg met de gemeente over de tarieven van 2022. Piet heeft het voorstel gedaan om de 
tarieven te verlagen. Dit omdat we vraaguitval zien en ouders altijd het gat (tussen onze kostprijs en 
het bedrag waarover ouders toeslag ontvangen) van 0,80 cent zelf moeten betalen. Dit geldt voor 
zowel de hoge als de lage inkomens. Mocht de tariefsverlaging niet doorgevoerd kunnen worden dan 
zullen we de tarieven in elk geval niet laten stijgen.  
 

➔ In november verwachten we hier meer over te weten en lichten we de OC in.  
 
 
5. Inzet pedagogische coaches (vanaf 1 januari 2022) 
Op dit moment hebben we 1 pedagogische coach in dienst.  
Vanaf 1 januari 2022 worden de uren voor de Pedagogisch Coach uitgebreid conform wijziging 
besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 
Uit onderzoek is gebleken dat coachende ondersteuning een positieve invloed heeft op de kwaliteit 
van VE en daarmee op de ontwikkeling van doelgroeppeuters.  
 



Om het aantal uren te bepalen wordt er gekeken naar het aantal doelgroepkinderen per locatie (10 
uur per doelgroepkind per jaar).  
Dit zijn extra uren bovenop de huidige uren van de pedagogisch coach die al in dienst is.  
Op dit moment hebben we 3 vacatures uitstaan van in totaal 50 uur.  
 
De taken van de pedagogische coaches zijn o.a.: werken met VE aanbod, individuele coaching, 
intervisiebijeenkomsten, afstemmen van het VE aanbod op de ontwikkeling en coachen op de groep.  
 
6. Corona 
Na de tweede lockdown hebben we te maken gehad met veel vraaguitval. Ouders besloten soms hun 
kind niet in te schrijven voor de peuterspeelzaal omdat het ondertussen bijna 4 jaar was, de ouders 
zelf niet naar binnen mochten of omdat ze het eng vonden.  
In de eerste lockdown heeft het CJG niet alle spreekuren op locatie door laten gaan en JESRijnland 
heeft geen huisbezoeken kunnen doen. 
Normaal krijgen wij kinderen via deze organisaties toegeleid en ook hierdoor hebben we 
inschrijvingen verloren.  
Daarnaast hebben wij geen peuterfeest kunnen geven en heeft onze afdeling klantenservice niet 
optimaal gefunctioneerd een paar maanden geleden.  
We zijn met onze partners in overleg hoe we deze kinderen alsnog kunnen bereiken.  
 
Cynthia geeft aan dat het een idee kan zijn om ons op de prikbussen te richten in bijvoorbeeld de 
Kooi. We vinden dit een goed idee en Piet neemt dit mee.  
 
7. Rondvraag 
Er worden een aantal locatie specifieke vragen gesteld/opmerkingen gemaakt. Deze zullen wij 
oppakken met de teamleidsters of desbetreffende afdeling op kantoor.  
 

➔ We geven een terugkoppeling aan de OC over de handelingswijze van SPL en GGD inzake 
coronabesmetting bij een peuterspeelzaal locatie.  

 
8. Afsluiting 
We bedanken iedereen voor de inbreng en sluiten de vergadering af om 21:10 uur.  
 

➔ Danielle stuurt een datumprikker rond voor de volgende vergadering in januari. 
 

  
 
 


