
 

 

 

 

Notulen vergadering Oudercommissie Kindercentrum Huize Zeldenrust 

 
Datum  : 18 augustus 2020 
Aanwezig : Claudia Bongers, Judith Rintjema, Eva Schoots, Marjolein Breikers 
Afwezig  : Linda Thijssen 
 
Afkortingen : KHZ = Kindercentrum Huize Zeldenrust 
   : OC = Oudercommissie 
 

 Onderwerp Actie Deadline 

1 Opening & aanpassing agenda 
De agenda wordt vastgesteld zoals deze voorligt.  
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Ingekomen stukken 
Er zijn voor elk aanwezige lid bloemen bezorgd met een kaartje vanuit KHZ als 
bedankje voor de fijne samenwerking. Dankjulliewel! 
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3.1 

Actielijst uit notulen vergadering 06-02-2020 
Rookvrij beleid kinderopvang 
Vraag voor Linda: Wat is de status van het rookvrij beleid? 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 
 

 
 

4 Ouderavond 2020/2021 
Vanwege Corona wordt er in 2020 vooralsnog geen ouderavond georganiseerd. 
Uiteraard is de OC het hiermee eens. We hopen dat er in het voorjaar van 2021 
weer een mogelijkheid gaat komen een ouderavond te organiseren.  

  

5 Evaluatie Coronaperiode 
Over de samenwerking tussen KHZ en de OC zijn we zeer positief. We vonden het 
fijn mee te kunnen denken (in hoeverre daar ook tijd voor was), mee kunnen kijken 
en mee kunnen beslissen over belangrijke protocollen rondom Corona. 
Er werd vaak vooruitgelopen op de maatregelen vanuit het kabinet die te 
verwachten waren, waardoor communicatie over nieuwe protocollen naar de 
ouders snel verliep. Zo wist iedereen snel waar hij aan toe was.  
Wat aan de ene kant fijn was, maar soms ook voor verwarring zorgde, is dat er af 
en toe uitzonderingen werden gemaakt in het laten komen van kinderen met een 
neusverkoudheid gecombineerd met hoesten. Hierbij zou wat ons betreft de 
beslisboom strikt aangehouden moeten worden om zo voor iedereen duidelijkheid 
te verschaffen. 
Punt van verbetering is de hoeveelheid mails met protocollen en extra informatie 
hierover te reguleren. Ouders kregen in die periode van allerlei instanties, 
organisaties en bedrijven veel e-mails waardoor het soms lastig was overzicht te 
krijgen en protocollen weer terug te vinden. Een idee om dit te voorkomen is om 
op de website een grote ‘knop’ ‘Corona’ te maken die naar een pagina gaat waar 
alle meest recente informatie, protocollen / beslisboom staat met de datum van 
laatste wijziging erbij. Je kunt ouders bij wijzigingen dan ook nog altijd verwijzen 
naar de website waar men altijd makkelijk alles terug kan vinden en lezen. We 
horen graag of dit haalbaar is. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



6 Wijzigingen facturatie 
De OC is blij met het wijzigen van de facturatie van ruildagen en heeft hier ook 
verder geen vragen over.  
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Pietenochtend 2020 
Dat de Pietenochtend in 2020 vanwege Corona wordt afgelast is uiteraard 
begrijpelijk. Wel zouden we graag zien dat er volgend jaar (of wanneer het weer 
mogelijk is iets te organiseren) een leuk alternatief wordt georganiseerd rond de 
Sinterklaas periode. Ook omdat de Pietenochtend toch als een leuke kans is voor 
de kinderen om een Piet te ontmoeten en persoonlijke aandacht te krijgen, is he 
voor ons wel belangrijk dat er iets gelijkwaardigs voor terug komt. Wij zouden 
graag in de toekomst meedenken voor een alternatief wat zowel voor de kinderen 
erg speciaal is als leuk en haalbaar voor de medewerkers tijdens openingstijden.  

  

8 Aanpassing uurtarief dagopvang & BSO 
De OC is akkoord met de aanpassing van het uurtarief voor de dagopvang en in 
principe ook met de wijziging voor de BSO, maar wel met onderstaande vraag waar 
we graag nog wat uitleg over zouden willen ontvangen alvorens ons advies 
definitief is: 
Vraag voor Linda: Waarom ligt het uurtarief voor de BSO een stuk hoger dan het 
door BOINK voorgestelde uurtarief van de BSO? 

 
 
 
 
 
Linda 

 

9 Sluitingstijd Kerst en Oud/Nieuw 
Gezien het geringe aantal kinderen wat nog op de opvang aanwezig is na 17:00 uur 
met Kerstavond en Oud/Nieuw, gaat de OC akkoord met het wijzigen van de 
sluitingstijd naar 17:00 uur tijdens deze avonden. Mits dit ook tijdig wordt 
gecommuniceerd naar de ouders bij voorkeur in de eerst volgende nieuwsbrief. 
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10.1 
 
 
 
 
 
 
10.2 
 
 
 
10.3 

Rondvraag 
Nieuw lid oudercommissie? 
Eva geeft aan dat ze vanaf november geen kinderen meer bij KHZ heeft, aangezien 
haar jongste dochter dan naar school gaat. Dit betekent dat er een nieuw lid 
geworven moet worden voor de oudercommissie. Hier zullen wij in het stukje van 
de nieuwsbrief aandacht aan besteden en eventueel nog wat extra reclame maken 
d.m.v. flyers die opgehangen kunnen worden. 
 
Vraag voor Linda: Status personeelsbeleid? 
Wat is de status van het personeelsbeleid? Zijn jullie nog op zoek naar pedagogisch 
medewerkers en lukt het allemaal om alles rond te krijgen nu Eveline vertrekt? 
 
Vraag voor Linda: Status implementatie traktatiebeleid? 
Wat is de status van de implementatie maar ook naleving door ouders van het 
nieuwe traktatiebeleid? Dit naar aanleiding van een van ‘onze’  kinderen die 
onlangs thuis kwam met een lolly na traktatie van een mede groepsgenootje. 

 
 

 

11 Afsluiting 
Er wordt via de app een nieuwe datum geprikt voor de vergadering in november, 
waar dan ook een eventueel nieuw lid aan deel kan nemen. 

  

 
Actielijst 

 Actie Wie Deadline 

    

 
 
 



Advies oudercommissie 

Datum Onderwerp Advies 

18-08-2020 Wijziging uurtarief 
dagopvang 

De oudercommissie geeft positief advies voor het wijzigen van het 
uurtarief van de dagopvang.  

18-08-2020 Wijziging sluitingstijd 
kerstavond + oud/nieuw 

De oudercommissie geeft positief advies voor het wijzigen van de 
sluitingstijden op Kerstavond en tijdens oudejaarsavond. 

 

 

 
Vragen namens de oudercommissie 
 

1. Wat is de status van het rookvrij beleid? 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? 

2. Waarom ligt het uurtarief voor de BSO een stuk hoger dan het door BOINK voorgestelde uurtarief 
van de BSO? 

3. Wat is de status van het personeelsbeleid? Zijn jullie nog op zoek naar pedagogisch medewerkers 
en lukt het allemaal om alles rond te krijgen nu Eveline vertrekt? 

4. Wat is de status van de implementatie maar ook naleving door ouders van het nieuwe 
traktatiebeleid? Dit naar aanleiding van een van ‘onze’  kinderen die onlangs thuis kwam met een 
lolly na traktatie van een mede groepsgenootje. 

 


