NOTULEN
OUDERCOMMISSIE TINKERBELL
(met directie)
Datum: woensdag – 17 maart 2021
Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:
Locatie:




OC > Christa Geurts, Saskia van den Berg, Linda de Niet
Lenneke van Steijn
Linda de Niet
extern (bij Christa) om 19.00u via ZOOM

Opening
- Notulist: roulerende functie (Linda zal vandaag notuleren)
Mededelingen
- xx

 GGD Controle
 04-12-20 heeft directie OC op de hoogte gebracht van de nieuwe
inspectierapporten. Deze staan tevens op de website vermeld.
Opvallende zaken:
- Kanttekening pag. 5 van 18 – waarbij er wordt afgeweken van de Beroepskracht-kind
ratio – Directie is zeer geënt op het borgen van de regels en de veiligheid, afwijking
kwam door het testen van een medewerker op COVID-19 virus)
- Groepsgrootte afwijkend 17 kinderen t.o.v. 16 kinderen
- Meidoornlaan – stagiaire als meewerkende kracht berekend, gevolg 2e inspectie /
handhaving
- Aanvullend is de beleidsmedewerker geïnformeerd.
- Er is een goede verstandshouding met de gemeente, de verwachting van directie is
dat de 2e inspectie naar voldoening zal worden afgerond


Pedagogisch beleidsplan
Er zijn wijzigingen in het pedagogisch beleidsplan doorgevoerd, conform wens vanuit
GGD / inspectierapport. Tezamen met de wijziging in de indeling van de groepen. Nu

zitten we midden in een overgangsfase.
De nieuwe versie van dit plan volgt voor beoordeling/advies vanuit de OC







Dreumes groep
- Gefaseerd per januari zal er een dreumes groep worden ingericht. Vanuit de baby
groep zullen de kindjes doorstromen naar de dreumes groep. Dit is een maatwerk
proces. Voorafgaand zal er met ouders worden overlegd hoe per kind dit traject in
te zetten. Voorkeuren kunnen worden opgegeven. De insteek van directie is om
planning technisch e.e.a. beter te kunnen borgen (met in acht neming van
wijzigingen in regelgeving binnen kinderdagverblijven) en meer kwaliteit aan de
kinderen te kunnen bieden.
Voortbestaan OC
- Nu vertegenwoordigd door 1 x Lollifanten en 1 x Disneybabies.
Christa, Linda en Lenneke zullen afscheid nemen van de OC.
Saskia heeft inmiddels ook aangegeven niet meer te participeren.
Nieuwe briefjes ophangen voor werving (actie directie)
Overige besproken zaken
- Fotograaf is reeds geweest, positieve terugkoppeling
- Bedrijfverbetermeter -> pending i.v.m. Corona, doorgeschoven naar 2021
- Dag van de Leidster – idee zakjes jute met zaadjes
- Bakfiets wordt enthousiast gebruikt en positief ervaren
Sluiting
Agenda volgende vergadering
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen vorige bijeenkomst doornemen
4. Terugkoppeling directie
5. Rondvraag
6. Sluiting

