
Notulen oudercommissie                                        
Datum: Woensdag 24 -02-21   
Tijd: 20.00 uur 
Locatie:  online via teams 

Aanwezig: Lonnie, Marliene, Bregje en Sasja 

Terugblik klanttevredenheidsonderzoek 
Eind oktober/begin november is er een mail verstuurd mbt het klanttevredenheidsonderzoek. Dit is 
ingevuld door  
Er waren veel positieve en leuke reacties van ouders. 
 
De volgende punten vragen aandacht/uitleg: 
- wisseling van personeel 
Bregje geeft aan dat er in een korte periode veel nieuw personeel is aangenomen omdat het aantal 
kinderen snel gegroeid is. Ze heeft steeds geprobeerd iedereen op de hoogte te brengen. Dit soort 
nieuws wordt steeds in de nieuwsbrief vermeld.  
- informatieverstrekking mbt corona 
Bregje vertelt dat ze zo goed en duidelijk mogelijk de informatie mbt de richtlijnen en adviezen 
rondom corona heeft gecommuniceerd. Sommige richtlijnen veranderen snel en daar heeft ze op 
ingespeeld. Ook was ze soms zoekende wat prettig werkt en binnen de richtlijnen was.  
Wij als oudercommissie vinden dat ze dit goed heeft gedaan. 
- Bekendheid OC  
De oudercommissie probeert vaker een kort stukje in de nieuwsbrief te schrijven,  
(Marliene schrijft stukje voor aankomende nieuwsbrief) 
De notulen van de oudercommissie vergaderingen komt op de website van Boerkes onder het kopje 
oudercommissie. 
Stukjes up-to-date maken op de website, alle oudercommissieleden gaan hier na kijken. 
 

2. Traktatie 
Terugkoppeling van Bregje naar aanleiding van de vorige vergadering. 
Traktatiebeleid blijft zoals het is. Ouders mogen zelf een gezonde traktatie maken. 

3. Pedagogische werkplan, veiligheid en gezondheidsplan  
Het pedagogische werkplan en het veiligheid en gezondheidsplan zijn weer up-tot-date, geen grote 
veranderingen. OC leest de plannen door en geeft eventueel feedback aan Bregje.  
 
4. Schriftje in coronatijd 
Er waren wat geluiden over onduidelijkheid met betrekking tot het schriftje. 
0-6 maanden een dagverslag, voeding en slaapritme 
6-12 maanden kort persoonlijk verslagje met foto 
12+ een groepsbericht met foto’s 
 
W.v.t.t.k. 
- Sasja: Zijn er reacties geweest op verhoging uurtarief? Enkel een reactie van een ‘nieuwe’ ouder, die 
het kind hadden aangemeld voor de opvang en nu het kind start zien dat het uurtarief verhoogd is. 
 
- Bregje: Openstaande bedragen vanwege lockdown worden volgende week betaald. 



-Bregje: We hebben besloten dat de stagiaires bij de Mukken hun stage voortzetten. Zij zijn daar de 
3e persoon, en het is haalbaar om door de dag heen 1,5m afstand te bewaren. De stagiaire bij de 
Kuusse is gestopt. Zij zou de 5e volwassen persoon zijn op de babygroep waar maar 12 baby’s / 
dreumessen zijn. Dat risico vind ik te groot. 
-Bregje: Daarnaast eten we voortaan alleen nog 30+ kaas. Daarmee hebben we dus voortaan een 
volledig gezond voedingsbeleid. 

 
- Marliene: Misschien onze jaarplanning toevoegen, dan kunnen ouders zien wanneer we welke 
punten bespreken. 
Jaarplanning: 

mei 2021 
 Pedagogisch werkplan 
 Dag van de leidster   

september 2021 
 Inspectierapport GGD  

november 2021 
 Uurtarief 
 Kerstviering  

januari 2022 
 Veiligheid en gezondheidsplan   

 
 
Volgende vergadering: 19 mei 2021, 20.00 uur  
Lonnie bakt bronwnie’s   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


