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Algemeen
De oudercommissie heeft in het jaar 2020 drie keer vergaderd. Hiervan hebben we twee keer op
school vergaderd en één keer op afstand via Microsoft Teams. Bij twee vergaderingen was de
bestuurder, Ellen Plaggenburg, aanwezig.
De notulen van de vergaderingen zijn op te vragen door ouders. Zij kunnen dit via een lid van de
oudercommissie opvragen of via ons emailadres ocpszoverwhere@gmail.com. Voor het vergroten
van de naamsbekendheid van de oudercommissie en het bevorderen van de betrokkenheid van de
overige ouders, heeft de oudercommissie in november via Ellen een flyer naar alle ouders verstuurd.
Deze flyer is aan het eind van dit verslag opgenomen.
Er zijn in 2020 bij de oudercommissie geen klachten binnengekomen via de e-mail.

Onderwerpen 2020
In 2020 zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Taakverdeling oudercommissie
Vergroten betrokkenheid achterban
Schoolfotograaf
Ruimere openingstijden
Toetsing kinderen
Coronamaatregelen
Inspectierapport
Enquête ouders
Thema bijeenkomsten
Luierbroekjes
Peutergymnastiek

Taakverdeling oudercommissie
Omdat het jaar 2019 het laatste jaar was voor maar liefst 3 kindjes waarvan de ouders lid waren van
de oudercommissie, zijn er in 2020 wat verschuivingen van functies geweest. Er zijn in totaal 3
nieuwe leden aangesloten. Djamilla heeft de voorzittersrol op zich genomen, Lisanne de secretarisrol
en Marieke is de penningmeester.
Vergroten betrokkenheid achterban
In meerdere overleggen is het onderwerp ‘betrokkenheid achterban’ aan bod gekomen. De
oudercommissie heeft de behoefte aan meer zichtbaarheid van de oudercommissie, omdat er door
de oudercommissie van de overige ouders weinig betrokkenheid wordt ervaren. Er is besloten een
flyer te versturen, waarin de ouders uit de oudercommissie zich voorstellen en waarin wordt
benadrukt wat het nut is van een oudercommissie. Hiermee hoopt de oudercommissie meer
bekendheid te creëren, zodat ouders zich bewust worden van de mogelijkheid om met ideeën of
andere feedback over (de kwaliteit van) de peuterspeelzaal bij de oudercommissie terecht te
kunnen.

Schoolfotograaf
In vorige vergaderingen is gesproken over het verlenen van toestemming aan de schoolfotograaf om
zijn/haar kind(eren) op de schoolfoto te zetten, in het kader van de privacywetgeving. Op het
toestemmingsformulier kan de ouders tevens aangeven of het kind op de groepsfoto mag of niet.
Het idee om dit formulier op te nemen als standaard onderdeel van het inschrijfformulier van de
peuterspeelzaal is besproken en geaccordeerd. Nu de wetgeving op dit gebied is aangescherpt heeft
de oudercommissie aangegeven dat de peuterspeelzaal tevens een verwerkingsovereenkomst moet
laten tekenen door de schoolfotograaf, waarin wordt afgesproken dat de schoolfotograaf de
privacywetgeving naleeft.
Ellen zou de toestemmingsformulieren in april aan de ouders meegeven, echter is dit vanwege de
corona pandemie niet doorgegaan. De schoolfoto is dit jaar helaas niet gemaakt.
Ruimere openingstijden
Per 1 augustus 2020 geldt er een urenuitbreiding voor de voorschoolse educatie (VE), gemeenten
moeten het gesubsidieerde aanbod van voorschoolse educatie (VE) uitbreiden naar 960 uur voor alle
peuters tussen 2,5 en 4 jaar met een VVE-indicatie. Dit betekent dat ook PSZ Overwhere deze
hoeveelheid uren dient aan te bieden en daarom moeten de openingstijden van de peuterspeelzaal
verruimd worden. In beginsel was de regeling nog maar weinig concreet en kon Ellen ook niet echt
ruggenspraak houden met andere opvangorganisaties in de buurt. Wel was vanaf het begin het plan
om de verruimde openingstijden niet alleen voor kinderen met een VVE-indicatie te laten gelden,
maar ook voor de reguliere groep. Uiteindelijk is besloten de openingstijden aan te passen naar
08:30 uur tot 12:00 uur in de ochtend en 13:00 uur tot 15:45 uur in de middag, met ingang van de
eerste schooldag na de zomervakantie. De ouders zijn erop geattendeerd dat hierdoor de
kinderopvangtoeslag mogelijk aangepast moet worden.
Toetsing kinderen
De oudercommissie heeft Ellen laten weten dat de informatievoorziening omtrent de toetsing van
het niveau van de kinderen erg beperkt is. Enkele ouders wisten niet eens dat de kinderen 2 x
getoetst worden op niveau voorafgaand aan het vertrek naar de basisschool, andere ouders waarbij
dit wel bekend was gaven aan dat zij hierover zeer beperkt geïnformeerd worden. Ellen heeft dit met
de peuterleidsters in een teamvergadering besproken.
Coronamaatregelen
Ook voor de peuterspeelzaal en de oudercommissie stond het jaar 2020 met name in het teken van
de corona pandemie. Het coronabeleid werd veelal gebaseerd op het beleid van de naastgelegen
basisschool en uiteraard de adviezen vanuit het RIVM. Besproken onderwerpen m.b.t. corona zijn
alternatieve vieringen van evenementen (juffendag, sinterklaas, kerst, etc.), het niet kunnen inzetten
van hulpouders, het niet kunnen organiseren van het jaarlijkse schoolreisje, het annuleren van de
schoolfotograaf en de terugbetaling van de eigen bijdrage voor de kinderopvang vanuit het SVB.
Inspectierapport
Het inspectierapport is door de oudercommissie ter kennisgeving aangenomen. Inhoudelijk had de
oudercommissie hierover geen vragen of opmerkingen, het algehele rapportcijfer was dan ook
voldoende.

Enquête ouders
Eén van de manieren om de overige ouders te bereiken is het versturen van een enquête. De
oudercommissie heeft het hier meerdere malen over gehad, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot
het verruimen van de openingstijden. Is dit waar de ouders op zitten te wachten of vinden zij het
fijner als de peuterspeelzaal nog langer open is? Is er behoefte aan lunch op school, zodat de
sluitingstijd van de peuterspeelzaal beter aansluit op de sluitingstijd van de basisschool? Etc. Omdat
er binnen met name bij de VVE klas een taalbarrière aanwezig zou kunnen zijn, is besproken dat een
digitale vragenlijst wellicht niet de handigste vorm van communiceren is. Een voorgedragen
oplossing hiervoor is dat de vragenlijst eventueel gezamenlijk mondeling doorgenomen en ingevuld
wordt. In verband met de corona situatie is dit vrij complex, dus is het voornemen om de enquête
aan het begin van het nieuwe schooljaar te versturen.
Thema bijeenkomsten
De thema bijeenkomsten vinden momenteel vaak op de dinsdag plaats, een dag waarop veel ouders
vanwege werk of andere afspraken niet kunnen deelnemen. De oudercommissie heeft aangegeven
graag te zien dat deze dagen meer verspreid worden over de gehele week of zelfs verschoven
worden naar de avond om zo de kans te vergroten dat meer ouders gebruik kunnen maken van deze
informatieve dagen. Ellen heeft aangegeven hiermee in de toekomst rekening te gaan houden.
Luierbroekjes
Het gebruik van luierbroekjes is op de peuterspeelzaal niet toegestaan. De oudercommissie heeft
aangegeven graag willen zien dat dit besluit wordt heroverwogen, onder andere omdat het gebruik
van luierbroekjes de motorische ontwikkeling van het kind stimuleert door het kind zelf de luier naar
beneden te laten doen en weer omhoog te laten trekken (beentjes strekken, heupjes kantelen, etc.).
Als hij/zij wat ouder is, is het tevens een goed begin van een zindelijkheidstraining, het vergroot de
zelfstandigheid en maakt de weg naar zindelijkheid makkelijker en leuker. Ellen heeft ons verzoek in
een teamvergadering besproken en daarop het volgende teruggekoppeld. Het is voor de
peuterspeelzaal geen probleem als de kinderen met luierbroekje gebracht worden, echter als
verschoning is een gewone luier praktischer. Op een dag moeten soms 8 tot 10 luiers verschoond
worden en in de tussentijd staat de andere leidster alleen voor de groep. De peuterspeelzaal
stimuleert de zindelijkheid en zelfstandigheid altijd van de peuters, maar het aantrekken van een
luierbroekje kost met 16 peuters teveel tijd en die tijd wordt liever besteed aan alle kinderen en
andere activiteiten die de ontwikkelingsgebieden stimuleren. De regeling zal daarom niet aangepast
worden.
Peutergymnastiek
De oudercommissie juicht het stimuleren van lichamelijke opvoeding zeer toe, echter is de
peutergymnastiek nu alleen toegankelijk voor de peuters die aanwezig zijn op dinsdag. De
oudercommissie heeft aangegeven graag een uitbreiding van de gymdagen te zien, zodat dit
toegankelijk is voor meer peuters. Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn, wordt geadviseerd te
kijken naar de mogelijkheden om deze dagen flexibel in te plannen, bijvoorbeeld in week 1 op
maandag, week 2 op dinsdag, week 3 op woensdag etc. Ellen heeft aangegeven zelf ook graag
meerdere keren per week gymnastiek aan te kunnen bieden, echter wordt dit vanuit de gemeente
georganiseerd (SPURD) en zij hebben aangegeven hierin geen mogelijkheden te zien. Het is tevens
niet flexibel in te plannen.

