
Verslag van de OC vergadering 19-1-2022 
 
 
Aanwezig:  Cynthia de Vonno, Gea Vermeer, Sanja Diekema, Esther Tukkie-Oldenhage, 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 Esther zich nieuw heeft aangesloten bij de oudercommissie. 
 
2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 
3. Notulen 29 september 2021 
- Piet benoemt dat het gelukt is om voor 2022 het uurtarief van 8,50 euro te hanteren voor Leiden       
  en 8,70 euro voor Lisse. Hiermee is de peuterspeelzaal goedkoper geworden.   
- Danielle koppelt terug dat in het pedagogisch stafoverleg de inloop is besproken en waarom we  
  tot de conclusie zijn gekomen dat de voordelen van de inloop zwaarder wegen dan de nadelen.  
 
4. Klachten 2021 
SPL heeft een interne klachtenprocedure opgesteld. Zodra er een schriftelijke klacht door SPL is 
ontvangen, wordt de interne klachtenprocedure doorlopen. De teamleidster of de directeur zal de 
klacht oppakken en met desbetreffende ouder contact zoeken.  
Als ouders niet tevreden zijn met de oplossing en/of beantwoording van de klacht, kan de 
Geschillencommissie Kinderopvang ingeschakeld worden.  
 
In 2021 hebben we 1 klacht ontvangen. Deze klacht ging over het niet willen betalen van een 
rekening omdat het kind al enige tijd niet was geweest.  
Na contact met de ouder kwam het knelpunt naar boven en is het probleem opgelost.  
Er zijn geen klachten ingediend bij de Geschillencommissie Kinderopvang. 
 
Het klachtenverslag zal toegevoegd worden op onze website zodat deze voor iedereen inzichtelijk is.  
 
5. Evaluatie 16 uur VVE + Evening project 
Sinds augustus 2020 is het beleid dat doelgroepkinderen 16 uur naar de peuterspeelzaal gaan.  
Dit met als doel dat deze kinderen meer aanbod hebben waardoor achterstanden verkleind worden. 
Door deze aanpassing hebben wij onze openingstijden in Leiden uit moeten breiden.  
Lisse is in januari 2020 al gestart met 16 uur VVE. Het gevolg voor Lisse was dat de peuterspeelzalen 
een uur korter open zijn gegaan.  
 
Met de medewerkers in Leiden is de 16 uur VVE geëvalueerd. Aan de hand van deze evaluatie 
bespreken we de onderstaande punten d.m.v. een presentatie. 
 

1) Welke kinderen/gezinnen vallen er onder de doelgroep VVE 
2) De manieren waarop de evaluatie is uitgevoerd 

 
 
 



3) De uitkomsten van de evaluatie 
Voordelen: meer tijd, meer rust, meer speeltijd dus leertijd, meer aandacht voor individuele 
kinderen, kleine groepjes en groepsmomenten, dagprogramma pedagogisch beleid is goed 
hanteerbaar. 
Nadelen: 4 uur is lang voor de jongste peuters, breng- en haaltijden sluiten niet goed aan op 
sommige scholen.  
Ervaringen ouders: positieve reacties, het was soms even zoeken met de nieuwe breng- en    
haaltijden. Sommigen vinden 5 dagdelen veel (dit is alleen bij peuterspeelzaal het Gebouw en 
de Merenwijk).  
Ervaringen oudercommissie: positief, fijn om wat meer tijd zelf tussen het brengen en halen 
te hebben.  
Samenwerkingspartners: ervaringen zijn hetzelfde gebleven als voor de invoering van 16 uur 
VVE. De samenwerking met de scholen blijft een aandachtspunt.  

4) Evening project: het Evening project is een project van de Universiteit Urecht en Sardes.  
Zij onderzoeken of de maatregelen een positief effect hebben op de ontwikkeling van 
doelgroepkinderen en of ze effect hebben op de kwaliteit van het VVE aanbod.  
 
Wij doen mee aan het onderzoek dat gestart is in april 2019 en loopt tot de zomer 2023.  
Onderzoekers voeren observaties uit op de peuterspeelzalen (voor en na de invoering), 
nemen enquêtes af bij medewerkers en teamleidsters (voor en na de invoering) en gaan op 
huisbezoek bij kinderen die ook de peuterspeelzaal bezoeken. Bij een tussenevaluatie is 
geconstateerd dat 4 dagdelen van 4 uur naar de peuterspeelzaal gaan de grootste voordelen 
heeft.  
 
Er zal contact opgenomen worden met de ouders van de locaties die meedoen aan het 
Evening project om nieuwe kinderen te werven.  

 
6. Corona 
We hebben helaas nog steeds te maken met Corona en ervaren daar op dit moment veel gevolgen 
van. We hebben voor de Kerstvakantie de BSO’s moeten sluiten en de scholen werden gesloten. 
Daardoor zagen wij op de peuterspeelzalen ook minder kinderen. 
  
Vorige week en deze week hebben we in totaal 3 groepen moeten sluiten. Dit doordat alle 
medewerkers op deze groepen uitvielen. Naast dat het op dit moment onmogelijk is om aan 
voldoende invalkrachten te komen, vinden we het pedagogisch niet verantwoord om twee 
onbekende medewerkers op een peutergroep te plaatsen.  
Desbetreffende ouders zijn op de hoogte gebracht en er wordt nog gekeken hoe we ouders kunnen 
compenseren. Deze ouders krijgen nog bericht. 
 
Ook krijgen wij van ouders de vraag of onze medewerkers gevaccineerd zijn. Wij mogen deze vraag 
niet beantwoorden en zijn hier ook niet van op de hoogte.  
 
 Gea: als een peuterspeelzaal gesloten wordt is het fijn als er aangegeven wordt of een kind in 

quarantaine moet en of de medewerkers uiteindelijk positief getest zijn.  
 
7. Rondvraag 
Cynthia: 

- Niet alle ouders weten dat er een Kindplannerapp is. Deze zou in de volgende 
oudernieuwsbrief onder de aandacht gebracht kunnen worden.  

- Sommige ouders vragen waarom ze dagdelen niet kunnen ruilen. Dit is omdat we maximaal 
16 kinderen op de peuterspeelzaal op mogen vangen. Wanneer er geruild wordt, komen we 
boven het aantal toegestane kinderen uit.   



 
Daarnaast worden er door verschillende leden een aantal locatie specifieke vragen 
gesteld/opmerkingen gemaakt. Deze zullen wij oppakken met de teamleidsters of desbetreffende 
afdeling op kantoor.  
 
8. Planning volgende vergadering met Raad van Toezicht 
Bij de volgende vergadering zullen een of twee leden van de Raad van Toezicht aansluiten.  
Dit gebeurt op een laagdrempelige manier. De Raad van Toezicht is benieuwd wat er onder ouders 
leeft en haalt informatie ook graag op bij andere betrokkenen dan alleen de directie.  
 
 Danielle stuurt een datumprikker rond voor de volgende vergadering. 

 
9. Afsluiting 
We bedanken Gea voor haar betrokkenheid bij de oudercommissie. Haar zoon is bijna 4 jaar en 
daarom zal zij de oudercommissie helaas geen verlaten.  
De andere leden bedanken we ook voor hun komst en inbreng.  
De vergadering wordt om 21:10 uur gesloten.  
 


