
Notulen vergadering Oudercommissie Kinderopvang Flakkee   

Wo 21 okt 

 

1. Vaststellen notulen vorige vergadering 
De notulen zijn goedgekeurd.  

2. Corona maatregelen (gericht op de toekomst) 
Monique vraagt de medewerkers zich direct te testen, ook bij hele lichte klachten.  
De medewerkers dragen een mondkapje tijdens de overdracht van de kinderen bij 
het brengen en ophalen.  
We bespreken mogelijkheden om de overdracht bij het wegbrengen en ophalen 
korter te maken ivm corona.  
Bij de BSO staat een desinfectiezuil. 
Bij de dagopvang kan iedereen voor betreden van de opvang handen wassen. 
We bespreken nog wat te doen bij evt. sluiting in geval van meerdere 
medewerkers besmet zouden raken. Ouders kunnen in dat geval de 
kinderopvangkosten terugeisen. Monique maakt op voorhand een brief voor 
ouders, zodat ze al een beetje voorbereid zijn mocht dat voorvallen.  
 
 

3. Nieuwe peutergroep/groepsindeling 
 
Het lokaal van de ‘oude’ bso wordt per 1 december een peutergroep. 
De zeehondjes worden opgesplitst, in een aparte babygroep en een peutergroep. 
Annelies blijft bij de Zeehondjes en Lizzy neemt de peuters mee naar de 
peutergroep. Naar verwachting zullen de nieuwe groep en zeehondjes op wo en 
vr samenvoegen.  Er komt een nieuwe commode en de ‘eettafel’ wordt 
opgeknapt.  
BSO had veel nieuwe aanmeldingen na de zomervakantie.  
 

4. Sintviering  
Geen sintviering met Sinterklaas.  
Alleen pieten ( medewerkers opvang). De kinderen vanaf 2 jaar worden op 
woensdag 2 december uitgenodigd voor de viering. Ouders mogen hierbij niet 
aanwezig zijn i.v.m. Corona.  
BSO 3 december vanaf 15.30 uur tot 17.00 uur. Alleen cadeautjes geen pieten of 
sint.  
 

5. Kerstviering 
Lizzy en Annelies zitten vanuit de opvang in de kerstcommissie.  
Idee vanuit Monique een lichtjestour naar de Vroonlande. Er worden nu ook 
handjes en waxinehouders voor ouderen van de Vroonlande gemaakt.  
Verder helaas geen activiteiten met ouders ivm Corona.  
 

6. Opa en oma activiteit 
Ivm corona kunnen opa’s en oma’s niet meer langskomen. 



Alle kinderen gaan kaarten maken voor alle opa’s en oma’s met foto’s.  
BSO en dagopvang.  
 

7. Tarieven 2021 
Beschreven in de kinderopvangtotaal. De maximale uurtarief wordt verhoogd met 
3,5 % wordt 8,46. BSO wordt 7.27. 
Toetsing Inkomsten worden ook met 2,7 % verhoogd. ( wat ouders terugkrijgen) 
Voorstel is voor de dagopvang 7,25 en BSO 6,75.  
Flexibel wordt 8,25 voor de dagopvang en BSO 7,75 
Wij als oudercommissie geven een positief advies.  
 

8. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
Eigenlijk afgelopen zaterdag training. Al wel online een deel gedaan. IVM Corona 
heeft Monique dit geannuleerd. Hopelijk snel vervolgd wanneer dit mogelijk is. 
Online certificaat wel gehaald door alle medewerkers.  
 

9. Gezonde Kinderopvang  
Wel thema ‘s gedaan wel summier, 
Monique heeft een offerte aangevraagd om structureel 1 keer in de maand iemand 
op de opvang te laten komen om met de kinderen te bewegen. BSO en opvang.  
Er wordt een medewerker trainer gezonde kinderopvang, zodat ze de andere 
medewerkers ook kan trainen.  
 

10. Training Babyspecialist Monique zou eigenlijk de training gaan volgen, gaat dit niet 
meer zelf doen.  
Lizzy gaat dit doen. Wel uitgesteld ivm Corona.  

 
11. Rondvraag 

Eigenlijk 30 oktober uit eten met het team, maar helaas geannuleerd. 
Nu een huishoudelijk medewerker i.p.v. een schoonmaakbedrijf 
De opening van de BSO was een succes, kort en alleen met de kinderen.  

 
12. Sluiting 

 

 

 

 

 

 

 


