Jaarverslag Oudercommissie 2018
In 2018 zijn de leden van de oudercommissie van Peuterspeelzaal Overwhere meerdere keren bij
elkaar gekomen om met elkaar te spreken over bepaalde aspecten die leven op de peuterspeelzaal.
In dit verslag een kleine terugblik over de onderwerpen die zijn besproken, de acties en de
ontwikkelingen die daaruit voort zijn gekomen.
Vertrek leden
In 2018 heeft er een wisseling van leden plaatsgevonden. Voorzitter Saskia Versteegh en Zahra
Quachia hebben afscheid genomen van de Oudercommissie. Sinds oktober 2018 zijn Priscilla Leming
en Maartje Spijkerman de oudercommissie komen versterken.
Inspectierapport
Tevredenheidonderzoek
Naar aanleiding van meerdere bijeenkomsten is naar voren gekomen om te onderzoeken hoe de
tevredenheid over de peuterspeelzaal bij de ouders is. Aan de hand van een enquête is het
tevredenheidonderzoek uitgevoerd. Het was een uitdaging om antwoord van iedere ouder terug te
krijgen, maar uiteindelijk is er een beeld uit gekomen. De resultaten van het tevredenheidonderzoek
zijn besproken met de OC. Over het algemeen scoort de peuterspeelzaal een 8,5. Aan de hand van
het onderzoeken zullen er medio 2019 bordjes geplaatst worden bij het buitenhek om ouders erop te
attenderen deze ten alle tijden te sluiten. Daarnaast zal de wens voor ruime openingstijden
onderzocht worden.
Parkeerbeleid
In de oudercommissie is het parkeren besproken. Het is opgevallen dat er dubbel of roekeloos
geparkeerd wordt. Ouders zijn hier op aangesproken.
Wet harmonisatie per 1 januari
Per 1 januari 2018 is de wet harmonisatie ingegaan. Voormalig peuterspeelzalen moesten hiermee
gaan voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden voor kinderdagverblijven. Dit was even wennen voor
zowel de peuterspeelzaal als de ouders.
Er werden meer eisen gesteld aan de peuterspeelzaal, zoals 2 leidsters op de groep.
Ook wordt meer aandacht gegeven aan het ontwikkelen van de kwaliteit. De pedagogisch
medewerksters krijgen permanente educatie. Ouders kregen een contract met het aantal af te
nemen uren en ouders kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen.
Oudercommissie is verplicht
Om als peuterspeelzaal bestaansrecht te behouden is het hebben van een oudercommissie verplicht.
Het werven van ouders blijft een discussiepunt. In 2019 zal de oudercommissie meer gaan
ondernemen tot het werven van ouders.

