
Notulen Oudercommissie De Groote Wielen 10.11.2020  
  
Deelnemers:  
Jessica van Herwaarden (locatiemanager)  
Gwen van Amelsfoort  
Floortje Heijnen  
Anouk Schapendonk - Persoon  
Margot   
Maartje Knippels  
Jozien de Groot   
  

1. Opening   

Floortje opent de vergadering. Floortje is voor de laatste keer. Ook Jozien, Maartje K, en Margot 

geven aan voor het laatste keer deel te nemen aan de oudercommissie. Maartje A. is ook gestopt als 

lid van de oudercommissie. Gwen en Anouk blijven in de oudercommissie, maar willen beiden geen 

voorzitter zijn. Van belang dat oudercommissie uitgebreid wordt met leden en dan bij voorkeur met 

ouders van kinderen op het kinderdagverblijf (na deze vergadering niet meer vertegenwoordigd). 

Floortje zegt toe stuk rondom tarieven 2021 af te maken. Jozien wil eventueel aanblijven voor een 

soepele overgang. Jessica zal vraag voor nieuwe deelnemers uitzetten bij pm’ers en middels bericht 

in Flexkids.   

  

2. Actiepunten vorige vergadering  

Notulen vorige vergadering zijn vastgesteld.   
Maartje + Jozien hebben feedback gegeven op strategisch beleid.   
  

3. Terugkoppeling uit COC/centrale organisatie  

Prijsbeleid   

- M.b.t. de prijswijzigingen: tijdswijzigingen was op advies van de locatiemanagers. Komend 
jaar worden mogelijkheden in wisselende breng- en haaltijden nog geboden (tijdsblokken en 
na 8.30 en 17.00 uur). Van belang dat komend jaar eerder de voorgenomen prijswijzigingen 
kenbaar worden gemaakt vanuit COC zodat er genoeg tijd is om te anticiperen. Uiteindelijk 
advies vanuit COC nog niet duidelijk, dit overleg duurt voort.   

- Op andere locaties zeggen ouders contracten op vanwege baanverlies + veel thuiswerken 
(corona), dit zorgt met name voor terugloop bij BSO.  

- Wat wil OKB doen met de extra financiële middelen? Visie lange termijn: o.a. investeren in 
activiteiten BSO.  

- Er zullen info-avonden volgen aan ouders via Teams of Zoom over nieuw prijsbeleid  
- Floortje houdt OC op de hoogte, vanuit OCGW is er positief advies op laatste voorstel.  

  

4. Pedagogisch beleid:  

Mediabeleid  

Er is een algemeen mediabeleid. Alle kwaliteitsstukken worden opnieuw gereviseerd, er is een 

stuurgroep kwaliteit opgericht. Jessica zal wat er is naar ieder OC-lid sturen.  In toekomst bij punt 8 

(kwaliteit) elke vergadering terugkoppeling vanuit stuurgroep.   



  

5. Veiligheid:   

Verkeersgeld   

Dit punt geldt KC breed. Jessica noemt dat gemeente niet wil meewerken met een KIss&Ride. Jessica 
trekt hierin samen op met Hanneke van school. Hanneke heeft hierover een gesprek gehad met o.a. 
de wijkagent.   
Gwen: er komen extra drempels in de straat rond het zebrapad voro de ingang van het wijkcentrum.   
Verkeersveiligheid bij brengen + ophalen blijft een punt van zorg.   
  

6. Voeding:   

Lunch   

Vraag: waarom alleen witte boterhammen bij de BSO? Jessica: klopt niet, alleen tijgertarwe.   

  

7. Gezondheid:   

Corona   

Uitval pm’ers valt bij GW mee. Overdrachten aan de poort: onder de aandacht brengen de 

mogelijkheden om bericht te sturen in de app ter info hoe laat kind naar poort kan loepen. Ook 

bellen naar de groep met aankondiging dat je eraan komt is een optie. Voorstel: vanaf 17.30 uur 

samenvoegen beneden? Jessica: kan vanaf 17.45 uur i.v.m. kindaantal.   

  

8. Kwaliteit:   

Zie punt 4.   

  

9. Aanbod  

verzoek activiteiten BSO    

Nieuwe vraag Jessica kwam voort uit dat ervaring is dat wensen van kinderen en ouders uiteen 

liggen. Als ouder: we betalen voor de BSO, dus graag zo min mogelijk de kinderen achter een scherm, 

want dat kan thuis ook.   

Verder: prijsbeleid + aanbod BSO verschilt nu per locatie. Ook afhankelijk van de pm’ers die er zijn. Is 
het een optie om in vakantie met alle BSO's gezamenlijk activiteiten te organiseren?   
Jessica: BSO = vrije tijd. Doel om thuisgevoel binnen een veilige en gestructureerde setting creëren. 
In vakantietijd BSO's gezamenlijk activiteiten laten organiseren kan tot obstakels leiden vanwege o.a. 
wisselende breng- en haaltijden, ook halverwege de dag, verschil reistijd per locatie...etc. 
Projectgroep voor aanbod BSO volgt. OKB-breed wordt gekeken naar mogelijkheden 
Doen Kids (Jessica is hierover enthousiast). Verder van belang dat we aan ouders laten zien wat we 
doen. Angela is bezig met een concurrentieanalyse. Verder tips om je te onderscheiden: mogelijkheid 
eten op de opvang? Ouders zelf eten meegeven?   
  

 



10. Overig/wvttk  

Overdracht  

Floortje maakt activiteiten rond prijsbeleid af. Zij stuurt contactgegevens + wachtwoord door, 
zodat een ieder de mail kan behouden. Info vanuit Jessica, Boink en COC gaat naar deze mail 
(ocdegrootewielen@gmail.com).  
Eerstvolgende vergadering OC: dinsdag 2 maart 20.00 uur. Jozien is hierbij als nodig.   
Jessica: OC aansluiten bij MR van school? KC-breed? Mogelijkheid centrale start, daarna opsplitsen in 
OC en MR.   
  

11. Rondvraag/sluiting  

- Stavaza m.b.t. aansluiten van Margot vanuit OC bij MR, KC-breed m.b.t. ouderparticipatie /-

betrokkenheid? Conclusie: Nu niet aan de orde.   

- Wens om info / nieuws vanuit school ook te delen met ouders van kdv, want 1 kindcentrum. 

Nu gebeurt dit niet, andersom vanuit opvang naar school wel.   

  

Bijlagen: geen  

 

mailto:ocdegrootewielen@gmail.com

