Notulen vergadering Oudercommissie Kindercentrum Huize Zeldenrust
Datum
Aanwezig

: 6 februari 2020
: Claudia Bongers, Judith Rintjema, Eva Schoots, Linda Thijssen, Marjolein Breikers

Afkortingen : KHZ = Kindercentrum Huize Zeldenrust
: OC = Oudercommissie
Onderwerp

Actie

1

Opening & aanpassing agenda
Het onderwerp ‘Privacy’ wordt toegevoegd aan de agenda.

2
2.1

Ingekomen stukken
Ondertekende reglement oudercommissie
Nieuwe reglement is inmiddels ondertekend door Claudia (Voorzitter). Verzoek om
deze te plaatsen op de website onder het stuk van de oudercommissie en
eventueel bij de overige documenten (daar staat nu nog de ouder versie van het
reglement).
Actie Linda: Nieuwe reglement oudercommissie plaatsen op de website onder het Linda
stuk van de oudercommissie en bij de overige documenten.
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februari
2020

Actielijst uit notulen vergadering 19-12-2019
Kopje oudercommissie op de website
Er is wat verwarring over of er nu wel of niet op de website al een kopje
‘oudercommissie’ is geplaatst. Bij onderzoek blijkt dat dit wel het geval is, echter bij
de mobiele versie is dit stuk niet zichtbaar.
Vraag voor Linda: Is het mogelijk het stukje van de oudercommissie ook op de
Linda
mobiele versie van de website zichtbaar te maken?
Actuele lijst verjaardagen leidsters
Eva geeft aan dat ze nog geen aangepaste lijst heeft gekregen met verjaardagen
van de leidsters.
Actie Linda: Linda verzorgt een actuele lijst met verjaardagen van de leidsters voor Linda
verjaardagskaartjes namens de oudercommissie.
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Deadline

Twee parallel groepen (groene kamer / tuinkamer)
Er is advies gevraagd aan de OC om nu ook twee parallel groepen groene kamer /
tuinkamer te maken, zodat kinderen na het huisje doorstromen in een van deze
groepen en hier blijven. De eerste reacties vanuit de OC zijn echter niet heel
positief hierover.
– Het leeftijdsverschil binnen deze groep is dan erg groot (van 2 tot 4) waardoor
het aanbod lastig aan te passen lijkt;
– Beide ruimtes zijn geheel anders, qua inrichting als ook qua grootte);
– Waar het voor hele jonge kinderen fijn kan zijn niet te veel wisselingen te hebben
in leidsters en groepen, zou het ons inziens voor kinderen vanaf 2 jaar niet zo’n
groot probleem moeten zijn (eerder een voordeel indien er om een of andere
reden een wat mindere klik is tussen een kind en een leidster);
– Het wordt dan lastiger een passend aanbod te geven voor de peuters ter
voorbereiding op de kleuterschool.

februari
2020

Advies: Op basis van de informatie die we hebben, geven wij de voorkeur om geen
parallel groepen te maken groene kamer / tuinkamer maar de huidige situatie te
handhaven en dus meer te wisselen.
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Jubileum februari 2020 – open huis 16 mei
Het voorstel vanuit de OC is om het open huis vooral op een kleinschalige manier,
passend bij Huize Zeldenrust, in te richten. Enkele ideeën voor deze dag zijn:
– Kinderen van alle groepen hapjes rondom gezonde voeding laten maken in de
week daarvoor die dan uitgedeeld kunnen worden aan bezoekers;
– Kinderen mee laten helpen versiering te maken in de week voor het open huis;
– Rondleiding door de verschillende ruimtes middels een aangegeven route als een
speurtocht voor grote en kleine kinderen;
– In de ruimtes middels QR codes die bezoekers via een app op de mobiele
telefoon kunnen scannen en hiermee dan een korte dia presentatie met foto’s van
de dagdagelijkse activiteiten of andere zaken voorbij te laten komen;
– Kinderen laten schminken / glitter tatoeages
– Goochelaar of mad science show (eventueel in de ‘kuil’ waar ook wel eens wordt
gepicknickt bij plaatsgebrek.
Vraag voor Linda: Wat verwacht je van de oudercommissie deze dag?
Linda
Actie Marjolein: Jubileum benoemen in stukje OC in de nieuwsbrief
Marjolein
Rookvrij beleid kinderopvang
Oudercommissie is enthousiast hierover en vindt het goed als Huize Zeldenrust dit
gaat uitdragen.
Vraag voor Linda: Hoe gaat dit geïmplementeerd worden? Middels het
stappenplan en is er dan nog iets nodig vanuit de oudercommissie? Of is het puur
nog het schrijven van het beleid en het uitdragen hiervan?

Linda

Privacy beleid
Foto’s / Info op sociale media
Vanwege de nieuwe AVG mogen er geen foto’s van kinderen met gezicht in beeld
op sociale media worden gezet door Huize Zeldenrust. Dit geldt echter ook voor
ouders onderling. Het blijkt dat ouders toch foto’s plaatsen (bijvoorbeeld met
verjaardagen van kinderen) of via sociale media openbaar communiceren over
elkaars kinderen. Oudercommissie zal hier ook nog aandacht aan besteden in het
stuk voor de nieuwsbrief.
Wachtwoord online foto’s
De OC vraagt Huize Zeldenrust om minimaal 2x per jaar het wachtwoord voor het
online beveiligde gedeelte van de foto’s te wijzigen.
Vergrendeling computer op kantoor
Het is opgevallen dat de deur van het kantoor van Linda wel eens open staat
zonder dat de computer is vergrendeld. De OC vraagt hier extra aandacht voor.
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Rondvraag
Tablet gebruik
Het lijkt of er toch steeds vaker gebruik wordt gemaakt van het kijken van filmpjes
op de tablet. Wat is hier het beleid in en hoe wordt hier in de praktijk mee om
gegaan?
Plan buitenruimten
Vraag voor Linda: Zouden wij als OC inzicht mogen krijgen in de exacte plannen
van de buitenruimten?
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Afsluiting

Linda

14/02

Er wordt via de app een nieuwe datum geprikt voor de vergadering in mei.

Actielijst
Actie

Wie

Deadline

1

Nieuwe reglement oudercommissie plaatsen op de website onder het stuk van de
oudercommissie en bij de overige documenten.

Linda

Februari
2020

2

Linda verzorgt een actuele lijst met verjaardagen van de leidsters voor
verjaardagskaartjes namens de oudercommissie

Linda

Februari
2020

3

Nieuwe vergaderdatum vaststellen voor mei 2020

OC

14 Mei
2020

4

Jubileum benoemen in stukje OC voor de nieuwsbrief

Marjolein 14 Februari
2020

Advies oudercommissie
Datum

Onderwerp

Advies

06-02-2020

Parallel groepen groene
kamer / tuinkamer

De oudercommissie adviseert om geen parallel groepen te maken
voor de groene kamer / tuinkamer en geeft de voorkeur aan meer
wisseling maar wel groepen op basis van leeftijd.

06-02-2020

Rookvrij beleid

De oudercommissie geeft een positief advies tegenover het rookvrij
beleid kinderopvang.

Vragen namens de oudercommissie
1. Is het mogelijk het stukje van de oudercommissie ook op de mobiele versie van de website zichtbaar te
maken?
2. Hoe gaat het rookvrij beleid kinderopvang geïmplementeerd worden? Middels het stappenplan en is er
dan nog iets nodig vanuit de oudercommissie? Of is het puur nog het schrijven van het beleid en het
uitdragen hiervan?
3. Het lijkt of er toch steeds vaker gebruik wordt gemaakt van het kijken van filmpjes op de tablet. Wat is
hier het beleid in en hoe wordt hier in de praktijk mee om gegaan?
4. Zouden wij als OC inzicht mogen krijgen in de exacte plannen van de buitenruimten?
5. Zouden jullie het wachtwoord van het beveiligde gedeelte van de website waar foto’s van de kinderen op
staan minimaal 2x per jaar willen wijzigen?
6. Zouden jullie extra aandacht willen besteden aan het vergrendelen van de computer op het kantoor of
het afsluiten van de deur bij afwezigheid van Linda en Jose?
7. Wat verwacht je van de oudercommissie tijdens het open huis op 16 mei? Wat is onze rol?

