
Verslag van de OC vergadering 23-1-2023 

 
 
Aanwezig:  Cynthia van Vonno, Sanja Diekema , Kim Beltvelzen – van Leeuwen, Bianca Polane, 
Annemieke Constandse, Piet Penning, Danielle van Beek (notulist) 
 
Afwezig: Carlijn van der Feltz, Aimee van Gastel, Kirsten Schutte-te Velthuis, Nicoline de Reus- 
Ravensbergen 
 
 
1. Opening, vaststellen agenda 

Danielle opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Fijn dat Bianca zich als nieuw lid 
bij de oudercommissie heeft aangesloten. 
 
 
2. Mededelingen 
- Annemieke Constandse (pedagogisch beleidsmedewerker) is aanwezig bij onze vergadering. Vanaf 
nu zal er elke vergadering een teamleidster aansluiten zodat ook vanuit deze rol iemand betrokken is 
bij de oudercommissie.  
- Er zijn vier afmeldingen voor vanavond.  
 
3. Notulen 20 september 2022 
N.a.v. de notulen geeft Piet aan dat er met de nieuwe tarieven 2023 nog niets gedaan is. Dit omdat 
het nog niet duidelijk is in hoeverre de kinderopvangtoeslag verhoogd wordt. Wij zullen meestijgen 
met deze verhoging. Dit betekent dat de uiteindelijke kosten voor de ouder gelijk blijft. 
 
Cynthia vraagt n.a.v. de notulen hoe de verhouding tussen peuterspeelzaal Leistroom en de 
basisschool nu is. Wij zetten ons volledig in om deze samenwerking goed te krijgen. Zo worden er 
overdrachten gedaan, is Liesbeth (teamleidster) regelmatig aanwezig, de pedagogische coach zoekt 
contact met de ib’ers en er zijn gesprekken met de directeur. We hebben ervoor gekozen om de BSO 
kinderen gebruik te laten maken van onze ruimte in de middag.  
Wanneer er gesignaleerd wordt dat het echt niet goed gaat met de onderlinge samenwerking dan 
graag aan Piet of Liesbeth laten weten. Cynthia geeft aan dat het belangrijk is dit ook vooral bij de 
medewerkers te checken.  
 
4. Klachten 2022 
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. Dit is een externe organisatie.  
 
In 2022 hebben we 1 klacht ontvangen. Deze klacht ging over het plaatsen van een schuur bij 
peuterspeelzaal Pippeloentje door een andere organisatie. De schuur was zo geplaatst dat het zicht 
belemmerd werd. De schuur is na enkele weken verplaatst.   
Er zijn geen klachten ingediend bij de Geschillencommissie Kinderopvang. 
 
Het klachtenverslag zal toegevoegd worden op onze website zodat deze voor iedereen inzichtelijk is.  
 
5. Veranderingen locaties 
We bespreken een aantal veranderingen op locaties in Leiden: 



- Peuterspeelzaal Ot en Sien zal vanaf 6 maart 4 dagdelen geopend zijn i.p.v. 3 dagdelen. 
Daardoor kunnen nu ook doelgroepkinderen van deze locaties gebruik maken (i.v.m. de 
verplichte 16 uur). Vanaf de meivakantie zullen zij ook verhuizen naar een nieuwe locatie.  

- Vanaf 6 februari 2023 zullen de uren bij peuterspeelzaal de Merenwijk anders ingezet gaan 
worden. Er zijn op dit moment ochtend- en middaggroepen waarbij doelgroepkinderen 5 
dagdelen naar de peuterspeelzaal gaan. Er zullen nu twee ochtendgroepen gecreëerd 
worden met dagdelen van 4 uur, gelijk aan de meeste andere peuterspeelzalen.  
Dit wordt gedaan omdat uit ervaring blijkt dat ochtendgroepen van 4 uur fijner zijn voor de 
kinderen. 

- Peuterspeelzaal ‘t Piraatje maakt al enige tijd gebruik van een nieuwe ruimte in speeltuin 
Ons Eiland. De officiële opening is op 28 januari met een leuk programma. De leden van de 
oudercommissie hebben de uitnodiging opgestuurd gekregen en zijn van harte welkom. 

 
6. Nieuws vanuit de pedagogische staf 
Annemieke vertelt over een aantal onderwerpen: 

- Onze VE programma’s waarmee we op de peuterspeelzalen werken. Er liggen wat materialen 
die ingezien kunnen worden. De methodes richten zich niet alleen op de taalontwikkeling, 
maar op alle ontwikkelingsgebieden.  
Bianca geeft aan dat haar kinderen thuis ook over de thema’s praten en met nieuwe 
woorden thuiskomen. 

- De themabrieven voor ouders zijn eenvoudiger geworden. Op deze manier kan kort en 
bondig gelezen worden wat we op de peuterspeelzalen doen, wat ouders thuis kunnen doen 
en welke boekjes bijvoorbeeld leuk zijn om te lezen rondom het thema. 

- We houden hierbij ook rekening met ouders die de taal niet goed spreken of 
laaggeletterdheid zijn. Alle medewerkers hebben vorig jaar een cursus laaggeletterdheid 
gevolgd.  

- Vanaf aankomende woensdag starten de Nationale Voorleesdagen. Het boek Maximiliaan 
Modderman staat centraal. Deze zal voorgelezen worden op de peuterspeelzalen en er zullen 
activiteiten gedaan worden n.a.v. het boek. Zondag 29 januari is het Voorleesfestival in de 
centrale bibliotheek van Leiden van 13:00 tot 17:00 uur. Hier worden een aantal leuke 
activiteiten georganiseerd. 

- We werken met het observatiesysteem KIJK. We registreren twee keer per jaar de 
ontwikkeling van de kinderen en maken daarna groepsplannen met doelen. Aan de hand 
daarvan worden activiteiten gepland in kleinere groepjes zodat alle kinderen zich op hun 
eigen niveau verder kunnen ontwikkelen. De coaches ondersteunen pedagogisch 
medewerkers hierbij. Medewerkers hebben ook regelmatig teamoverleg met zowel de 
teamleider als de coach.  

- We zullen meer gebruik gaan maken van tolken tijdens oudergesprekken omdat het soms 
lastig communiceren blijkt met ouders die geen Nederlands of Engels spreken. 

 
 
7. Rondvraag 
Cynthia: merken jullie al iets van het voornemen voor gratis kinderopvang vanaf 2025? 
Nee, alleen in Noordwijk zien we dat sommige ouders hierop voorsorteren door meer uren af te 
nemen. De gratis kinderopvang zal alleen gelden voor tweeverdieners. Dit heeft als gevolg dat het 
voor de hoogste categorie inkomens veel goedkoper wordt, maar voor de laatste categorie niet.  
De angst is dat als het zo goedkoop wordt voor werkende ouders, zij misschien zullen overstappen 
naar de kinderopvang. Als werkende ouders wegtrekken moet er nog meer geld bij vanuit de 
gemeentelijke subsidie.   
We zijn al met de Raad van Toezicht en het MT aan het kijken hoe we daarop gaan anticiperen.  
De Branchevereniging Kinderopvang heeft al aangegeven het plan onverantwoord te vinden.  



De kinderenopvang heeft de medewerkers en het aantal vierkante meters niet die beschikbaar 
zouden moeten zijn voor een grotere vraag. Het is afwachten hoe het kabinet hierop gaat reageren.  
 
Cynthia: komen er nog nieuwe locaties? 
Op dit moment zit het niet in de planning, er worden wel locaties vernieuwd. Er was een plan om in 
de Stevenshof in de Anne Frankschool een locatie te openen, maar dat loopt vast op de kosten voor 
tijdelijke huisvesting.  
 
Danielle: Bij de volgende vergadering zullen 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 deze week een datumprikker rond voor de volgende vergadering. 
 
8. Afsluiting 
We bedanken iedereen voor hun komst en inbreng. Een extra bedankje voor Sanja voor haar inzet en 
betrokkenheid bij de oudercommissie. Haar kind zal bijna 4 jaar worden waardoor zij de 
oudercommissie verlaat. 
 
De vergadering wordt om 20:35 afgesloten.  
 
 
 


