Concept Notulen
Centrale Oudercommissie
Datum: 22 oktober 2018

Tijd: 19.30-21.00

Aanwezig:

Daisy van der Schaft
Caroline Voerman
Ingrid Sanders
Anja Roijakkers
Geerte Delfgou

Afwezig:

Acht en Jagershoef/ Prinsejagt

Locatie: Dikkie en Dik, Barierweg

Ingrid Sanders heeft de vergadering voorgezeten
Voorzitter:
Caroline Voerman
Notulist:
Nog te bepalen
Datum
volgende
vergadering:

Agenda
Opening

-vaststellen notulist
-voorstellen van aanwezigen (allen, 10 minuten)
-IKK (Anja, 20 minuten)
-tarieven (Ingrid, 15 minuten)
-oudercommissie-centrale versus lokale oudercommissie (voorzitterschap) (Anja/Ingrid, 10
minuten

-updates vanuit locaties (allen, 20 minuten)

Notulen COC
22-10-2018

-oudertevredenheid (Anja, 5 minuten)
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Onderwerp
Onderwerp
Onderwerp
Onderwerp
Onderwerp
Onderwerp
Rondvraag
Sluiting

1 vaststellen notulist en voorstellen van aanwezigen
2: IKK
3: tarieven
4: COC vs LOC
5: oudertevredenheid
6: updates vanuit locaties

Onderwerp 1 opening
Notulist: Caroline Voerman
Aanwezigen
Er zijn slechts twee locaties vertegenwoordigd. Vanuit locatie de Driestam zijn twee leden
aanwezig. Daisy van der Schaft en Caroline Voerman. Vanuit locatie Barrier een lid Geerte
Delfgou
Onderwerp 2
IKK

Er wordt een toelichting gegeven op de plannen ivm de nieuwe wetgeving rondom
kinderopvang. Bij de locaties Dikkie en Dik is het plan om op 3 locaties te gaan
werken met 3 leid(st)ers in de babygroep en op 1 locatie blijft dit met 2 leidsters.
Dit betekend met de nieuwe baby-leidster ratio dat deze groep gaat krimpen. Dit
omdat de ruimte niet geschikt is om met meer medewerkers en kinderen te gaan
werken. Voor de BSO en peutergroepen worden geen grote verandering verwacht.
Er staan nu enkele vacatures open om de posities goed in te vullen en met
schuiven van personeel wordt verwacht om per 1 januari volgens de nieuwe
regelgeving te kunnen gaan werken. Ook zal er meer coaching van medewerkers op
de groepen gaan plaatsvinden. De algemeen directeur(Ingrid) zal zich meer op de
financiën, personeel en kindplanning gaan richten en de operationele
directeur(Patricia) zal een rol krijgen die de processen, het beleid en locaties
behelst. Der Barrier
Onderwerp 3
Tarieven
Er is een voorstel voor aanpassing van de tarieven gedaan en naar de LOCs gestuurd voor
feedback en instemming. De verhogingen zijn nodig ivm de nieuwe wetgeving. De meeste
gezinnen zullen ook meer terugkrijgen van de belasting. De COC gaat akkoord met de
tariefwijziging.

Onderwerp 5
Oudertevredenheid
Binnenkort wordt het oudertevredenheidsonderzoek afgesloten. De ouders hebben allen
uitnodiging via de mail gehad.
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Onderwerp 4
COC versus LOC
Voorstel is om de COC nog 1 maal per jaar bij elkaar te laten komen. Daisy heeft eerder
aangegeven graag het voorzitterschap over te dragen. Er is echter niemand die dit op zich
wil nemen. Voorstel is nu dat het een bijeenkomst is die 1 keer per jaar wordt gehouden
zonder voorzitterschap en dat de LOCs een belangrijkere rol hebben.
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Onderwerp 6
Updates vanuit locaties
Driestam geeft aan nu 4 leden te hebben waarvan een niet NL sprekend lid. Dag van de
leidster met foto’s van de kinderen met hun knuffel (thema “je verdient een hele dikke
knuffel”). Er wordt ook bijgepraat over de locatiefeesten, die waren leuk, maar vraag is of
de kosten opwegen tegen het aantal bezoekers en dergelijke. Dit zal in 2019 worden
opgepakt en besloten over het jaar 2020.
Actielijst
Wie

Actie

Gereed
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Onderwerp

3

