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Onderwerpen 2019:
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2. Juffen dag
3. Echtscheidingsprotocol
4. Ouders inlichten over kwaliteit en meldcode kindermishandeling
5. Veiligheid op het schoolplein
6. Bewegen voor peuters
7. Verandering n.a.v. tevredenheidsonderzoek
8. Lidmaatschap Boink
9. Evaluatie schoolreisje
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12. Ruimere openingstijden
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14. Rollen oudercommissie
15. Ouderbijdrage
Actiepunten en uitleg:
1. Coaching aan de leidsters
Peuter Sean is benaderd door Ellen, ze observeert de leidsters. Er is een 0 meting gedaan om
te kijken hoe het nu in de groepen gaat en wat de verbeterpunten zijn. Aan de hand van de
verbeterpunten werden actiepunten gemaakt individueel als in groepen.
2. Juffen dag
Er is besloten om een gezamenlijke juffen dag te vieren. Deze vond plaats in de zomer op 27
en 28 juni. Hierbij vierde alle juffen tegelijk hun verjaardag. Het thema was sprookjes. Het
was een leuk feest, er waren oudhollandse spelletjes, er werd geschminkt, de kinderen en de
leidsters kwamen verkleed. De ouders zijn per brief uitgenodigd en gevraagd om te komen
helpen op de dag zelf. De juffen dag is als zeer positief ervaren en er werd besloten om dit
elk jaar te vieren maar dan weer in een ander thema. De kinderen zijn gewend aan thema’s
en dan sluit het ook goed aan.
3. Echtscheidingsprotocol
Er is een protocol geschreven, deze is aangepast voor de PSZ Overwhere. De ouders worden
bij aanvang van de inschrijving gevraagd om het protocol door te nemen en in te vullen. Ook
kan er gevraagd worden deze in te vullen als ouders gaan scheiden.
4. Ouders inlichten over kwaliteit en meldcode kindermishandeling
De meldcode kindermishandeling staat nu vermeld op de website en de ouders zijn
geïnformeerd om deze te bekijken.
5. Veiligheid op het schoolplein
Bordjes zijn binnen en buiten opgehangen om de ouders te attenderen het hek dicht te
laten, daarnaast word er elke maandag even een rondje gelopen over het schoolplein om te

kijken of er glas of andere gevaarlijke spullen liggen. Ook is het zandbakzand vernieuwd en
een nieuw net geplaatst.
6. Bewegen voor peuters
Er is besloten om geen springlab.nl aan te bieden, dit door de te hoge kosten wat dit elk jaar
met zich meebrengt.
7. Verandering n.a.v. tevredenheidsonderzoek
Uit het tevredenheidsonderzoek is gekomen dat ouders graag ruimere openingstijden zien.
8. Lidmaatschap Boink
Ouders van de oudercommissie zouden hierop kunnen inloggen
9. Evaluatie Schoolreisje
De oudercommissie is her verdeeld over. Er bleken veel ouders op eigen initiatief achter de
bus zijn aangereden. Ouders zijn hier vrij in, maar dit is niet de bedoeling van het
schoolreisje. Volgend schoolreisje duidelijkere afspraken maken met de ouders.
10. Inspectierapport
De inspectie kwam langs op 21 maart 2019. Dit gebeurd jaarlijks. Hierbij werd er gekeken of
op de peuterspeelzaal alles via het beleid gaat. Het vve-beleid was niet goed omschreven en
is toen aangepast. Toen is het goedgekeurd.
11. LKK observatie
Op 21 mei 2019 kwam het LKK voor een observatie, om de kwaliteit van de vve te kunnen
beoordelen. Hierbij werden video’s en observaties gemaakt. De ouders werden ingelicht.
12. Ruimere openingstijden
Zoals in het tevredenheidsonderzoek naar voren kwam en later in een enquête is dat ouders
graag ruimere openingstijden zien op de peuterspeelzaal. Dit is nog in ontwikkeling i.v.m. de
financiële situatie vanuit de gemeente. Er vonden hierover gesprekken plaats.
Uitkomst: vanaf 1 augustus 2020 dienen gemeenten een minimaal aanbod te realiseren van
16 uur VVE per week wat neerkomt op 960 uur per jaar. Dat is 6 uur extra per week.
Er werd nagedacht over hoe te realiseren: of tijden verruimen.
De tijden zouden dan verruimd worden van 08:30 uur tot 12:30 uur, wat neerkomt op 16 uur
per week. Organisatorisch is dit echter wel een uitdaging. Moeten de kinderen bijvoorbeeld
een broodje blijven eten, moeten de ouders die dan meegeven of wordt dat verzorgd op de
PSZ? De tijd tussen de ochtend- en middaggroep is erg krap. Hoe moeten de leidsters
bijvoorbeeld pauze houden? In zo’n lange dag wel goed op te vullen wat betreft het
programma, de kinderen zijn nu meestal al rond een uur of 11 op. Een andere optie is de
VVE kinderen 5 dagdelen van 3,15 uur aan te bieden. De middagen van 12:45 uur tot 16:00
uur. Dan hoeft er aan de openingstijden niets veranderd te worden. De meningen over deze
optie zijn verdeeld, 5 dagen is erg veel voor de kinderen en is voor de ouders lastiger te
organiseren. Je zou het dan ook kunnen opbouwen, aan de hand van leeftijd. Dit is tevens
een goede voorbereiding op de basisschool.

De gesprekken hierover zijn nog gaande, er zullen ook nog gesprekken gevoerd worden
samen met andere peuterspeelzalen om te kijken hoe zij deze regeling zullen
implementeren.
13. Schoolfotograaf
De schoolfotograaf is langs geweest. De ouders moeten eigenlijk ten alle tijden toestemming
geven voor het nemen van foto’s van hun kind. Dit heeft te maken met de privacywet. Er kan
een formulier omgebouwd worden naar de stijl van de peuterspeelzaal en deze kan
uitgereikt worden aan ouders of bij de intake, dat ze toestemming geven voor de
schoolfotograaf.
14. Rollen oudercommissie
Aangezien dit de laatste keer is dat Maartje zal deelnemen aan de vergaderingen, moet er
een nieuwe voorzitter aangesteld worden. Geen van de aanwezigen nemen deze rol graag
op hen, dus dit moet in de nieuwe samenstelling beslecht worden. Er moet in ieder geval
voor een nieuw lid geworven worden. Omdat de oudercommissie in principe een losstaand
orgaan binnen de organisatie is, zou het niet de bedoeling zijn dat Ellen bij de vergaderingen
aanwezig is. Ellen geeft aan met name voor de opvang van de nieuwe leden (de
wisselingsgraad is hoog i.v.m. de relatief korte periode dat kinderen naar de PSZ gaan)
aanwezig te zijn en zij er wat haar betreft niet perse bij hoeft te zijn. Djamilla geeft aan geen
problemen te hebben met de aanwezigheid van de ‘bestuurder’, een voordeel is dat er
tijdens vergaderingen knopen doorgehakt kunnen worden en er op zaken toelichting
gegeven kan worden.
15. Ouderbijdrage
De gemeente heeft de ouderbijdrage van het kostwinnaarsgezin aangepast, zodat het voor
de ouders haalbaar blijft om de hierboven genoemde eventuele extra uren te kunnen
bekostigen. Het wordt voor nu (vanaf januari) dus iets goedkoper. De kosten vanaf januari
2020 worden over een week middels een brief met de ouders gedeeld. De toeslagen moeten
hierop natuurlijk worden aangepast.

