
Agenda vergadering Oudercommissie Kinderopvang Flakkee 4 nov 19.30 uur  

Aanwezig: Pieterke, Chantal, Jozien, Monique 

Maandag 4 november  

1. Vaststellen notulen vorige vergadering 
Vroonlande - loopt nog. Monique heeft contact opgenomen met De Vroonlande. 

2. Sintviering 
Sinterklaas, Marc Potappel en Willem Potappel komen 4 december. 
Sinterklaasviering met ouders. Op deze manier hopen ze op meer kinderen - en 
goed voor de ouderbetrokkenheid.  
12.45 - 14.15 uur. Gaat nog een brief uit met info voor ouders.  
Judith, Nicole en Ivana organiseren dit vanuit de kinderopvang.  

3. Kerstviering 
Kerstdiner eten met elkaar. Woensdag 11 december. 
17.30 uur tot 18.30 uur. Vanaf 18 maanden. Sommige kinderen die nog geen 18 
maanden zijn maar waar dit misschien wel iets voor is, worden persoonlijk 
benaderd.  
Ivana en Annelies organiseren dit vanuit de kinderopvang. Nemen contact met OC 
op. 

4. Pedagogisch coach beleid. 
Monique heeft een cursus gevolgd voor pedagogisch coach. Stuk toegevoegd aan 
de agenda.  Wordt toegevoegd aan het pedagogisch beleid. Op de website staat 
een korte versie. En de uitgebreide versie is op het kinderdagverblijf aanwezig.  
 

5. Nieuwskrant 
Monique vraagt of de OC ook een stukje voor de nieuwsbrief wil schrijven.  
 De eerste week van de maand stukje aanleveren. Laat je creativiteit de vrije loop. 
Jan - Chantal 
Maart - Jozien 
Mei - Pieterke 
Juli - Chantal 
September - Jozien 
November - Pieterke  
 

6. Opa en omadagen 
Voor de opa’s en oma’s 
In de week van 25 nov tot 30 november van 15.30-16.30 uur. 
BSO spelletjes  
Dagopvang - iets met een fotolijstje.  

7. Tarieven 2020 
De tarieven worden aangepast.  Uurtarief is nu 6.50 voor dagopvang en BSO  
Personeelskosten zijn 75% van de omzet.  
Dagopvang wordt 7 euro,  
BSO blijft hetzelfde 
Monique laat zien wat dit netto scheelt. Monique heeft uitgerekend wat dit 
scheelt met verschillende inkomens. Netto valt dit erg mee.   



 
BSO - zonder vakantieopvang, en met vakantieopvang.  
Blijkt dat de scholen extra studiedagen hebben.  
BSO ouders moeten iets meer uren afnemen hierdoor + 9 uur op jaarbasis.  
We hebben dit besproken en zijn akkoord. Wanneer ouders hier vragen over 
hebben kan Monique dit staatje toesturen.  

8. Ruildagen 2020 
Ruildagen kon nu 2 dagen voor de geruilde dag, en tot 2 maanden na de geruilde 
dag,  
Blijkt dat dit veel administratief werk is.  
Dit wordt 2 weken van te voren en 2 weken erna.  
De vakantiekaart blijft. De dagen die je spaart wanneer je op vakantie bent kun je 
het hele jaar blijven gebruiken.  
Ook als de kinderen ziek mogen de kinderen 2 weken daarna deze dag nog 
inhalen.  
 

9. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 In 2012 heeft Monique de cursus aandachtsfunctionaris gevolgd.  

De wet van meldcode is nogal veranderd hierdoor heeft Monique opnieuw cursus 
gevolgd. De aandachtsfunctionaris is aanspreekpunt bij (vermoedens van) 
Kindermishandeling.  Afgerond.  

 
10. Gezonde Kinderopvang 

Monique heeft een cursus gevolgd voor gezonde kinderopvang.  
Voedingsbeleid, traktatiebeleid. Monique geeft aan dat ze wel meer op 
bewegingsspelletjes kunnen investeren.  
De leidsters krijgen de training van Monique.  
Er kan subsidie worden aangevraagd voor € 500,- voor allerlei activiteiten met e 
dagopvang en BSo.   
Pieterke stelt voor - de  leukste lunch.  
Ze willen een thema gezonde kinderopvang van ongeveer 6 weken.  

11. Rondvraag 
Monique - de kinderopvang is het hele jaar open. Ze kreeg de vraag vanuit de 
leidsters of ze op kerstavond en oudjaarsdag misschien eerder dicht kunnen.  
Voorstel is om dan 17. 00 uur dicht te gaan ipv 18.00 uur.  Prima. 
2 januari bestaat de opvang 1 jaar. Monique wil een nieuwjaarsborrel organiseren 
op 3 januari hiervoor van 17.00 tot 18.00 uur.  
In november is de opvang slecht bereikbaar vanaf deze week. Maandag 18 nov tot 
22 november asfalteren.  
Boekenpretkist binnen, wordt uitgedeeld. 2 keer per jaar. Nu wij gaan op 
Berenjacht.  
Chantal - geen 
Pieterke - dag van de pedagogisch medewerker. Monique stelt voor dat wij 
aanleveren en Monique verstuurd naar ouders.  
Magnetisch bord voor leuke kaartjes, denk aan geboortekaartjes.  
Jozien - of ze toegevoegd mag worden aan de app waar Monique ook in zit. 
Monique heeft en telefoon voor het kinderdagverblijf, wordt aan gewerkt.  



 
Hoeveel keren per jaar vergaderen? minimaal 3 keer per jaar.  
Jozien maakt de agenda voor de volgende keer.  
 

12. Sluiting 

Volgende vergadering maandag 9 maart 19.30 uur 

 

 

 

 

 

 

 


