Notulen, dinsdag 9 juni 2020
Aanwezig: Claudia, Debby, Danielle, Roxanne, Carla, Sabrina, Eva
Afwezig: Giulia (i.v.m. auto-ongeluk partner), wilt wel bellen voor ingebracht stuk
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Welkom aan de mama van Otis (Danielle Herregraven) en de mama van Thomas en Marijn
(Carla Langejan). Beiden stellen zich kort voor. Rest van het groepje stelt zich ook even voor.
Beiden geven aan gevraagd te zijn voor de OC en vanavond mee te willen luisteren om
vervolgens te kijken of ze erbij willen.
Notulen vorige vergadering zijn vastgesteld. Punt van Giulia in vorige vergadering niet
behandeld in verband met afwezigheid. Wellicht een punt om individueel op te pakken.
Corona protocol en genomen maatregelen → Debby en Claudia zijn vooral nieuwsgierig hoe
wij het tot nu toe hebben ervaren. Roxanne geeft aan dat de informatie goed en duidelijk
was. De regels en ‘het loket’ zijn duidelijk voor een ieder. Danielle is het hiermee eens en
geeft aan dat er snel werd gehandeld. Na een persconferentie werd er vaak al dezelfde
avond gemaild. Toen eenmaal weer open mocht was het wel spannend. Debby geeft aan dat
ze in eerste instantie bang waren voor hoe de kinderen het zouden ervaren en hoe de ouders
het zouden vinden. Echter alleen maar positieve reacties en kinderen kwamen ook weer
meteen. Er heerst over het algemeen veel begrip van de ouders naar de leidsters toe. Op dit
moment worden geen rondleidingen gedaan voor nieuwe ouders en
kennismakingsgesprekken worden zo veel mogelijk buiten de deur gedaan. Het loket of de
balie zorgt voor meer rust in de groep. Er is even tijd voor een 1-op-1-momentje en de
kinderen en leidsters ervaren meer rust in de groep. Bovendien is dit qua hygiëne ook veel
beter. Denk bijv. aan de kruipende baby’s in de babygroep.
Ziektebeleid van Hupsakee → Debby en Claudia wilden dit eigenlijk in de vergadering van
maart bespreken en toen kwam Corona. Het ziektebeleid toch nog eens met de OC onder de
loep nemen. Soms een ziekenboeg op het kinderdagverblijf, liep laatste tijd uit de hand.
Leidsters geven aan het moeilijk te vinden om hier kordaat mee om te gaan en ouders hier
op aan te spreken. Afspraak: Debby en Claudia maken een opzet (kijkend naar het
Coronabeleid), sturen ons dit toe en eventuele op- en aanmerkingen bespreken we de
volgende vergadering.
Taaleis → MEDEDELING. Allemaal bezig met het taalniveau, zijn dit verplicht. Moeten
allemaal een mondeling examen op 3F-niveau afleggen (Iris en Inge hebben dit al gehad in
hun opleiding dus hoeven dit niet meer).
Babyspecialisten → Vanuit de wet verplicht, hiervoor krijgen de leidsters een certificaat.
Bijscholing krijgen ze via pedagogisch coach. Filmpjes worden gemaakt en samen besproken.
2 leidsters moeten dit dit jaar nog behalen. Pedagogisch coach blijft verbazen, steeds weer
nuttige tips. 2 juli heeft het hele team een cursus over hechting. Binnen de babygroep zijn ze
nu bezig met het thema slapen en bij de peutergroep kijkt de coach vooral mee bij VVE
speelplezier.
AED school → MEDEDELING. Deze is sinds januari aanwezig op school.
BHV en EHBO kind herhaling → Pas weer herhaling gehad, dit gebeurt jaarlijks. Alle leidsters
hebben dit, Iris is nog bezig met EHBO kind.
Beleidsplan veiligheid en gezondheid → deze moet net als het pedagogisch beleidsplan
eenmaal per jaar op de agenda van de vergadering. Claudia en Debby sturen deze (ook te
vinden in de Onedrive) en deze komt in oktober op de agenda samen met het pedagogisch
beleidsplan en het ziektebeleid. Deur met code komt even ter sprake. Met het loket op dit
moment is er natuurlijk niet meer sprake van de meest veilige situatie zoals deze met de
deur met slotcode wel het geval is. Hier hebben de leidsters ook aan gedacht.
Ouderavonden → ingebracht door Eva. Debby geeft aan dat er eenmaal per jaar in de mail
wordt aangegeven dat ouders zelf een oudergesprek kunnen aanvragen bij de mentor.
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Voorheen was het zo dat er gesprekken werden gepland en dat ouders dan vaak niet
kwamen opdagen. Vanaf toen initiatief bij de ouders. Danielle geeft aan dat het
kinderdagverblijf in Tilburg alles verzamelde in een dossier en dit kreeg je 1 keer per jaar. Zo
kreeg je knutselwerkjes en kleine opmerkingen over je kind verzameld in een mapje. Dit
gebeurt in de peutergroep ook!
Themaweken → ingebracht door Giulia, Giulia gebeld om dit toe te lichten. Geeft aan dat het
leuk zou zijn als er steeds een paar weken een onderwerp of thema centraal zou staan. In de
babygroep zou je dan kleine knutselwerken omtrent dit thema kunnen maken (bijv. ijsjes
maken als ijsjes centraal staan) en in de peutergroep zou je de moeilijkheidsgraad kunnen
aanpassen door het bijv. over de diepvries en kou te hebben. Debby geeft aan dat dit
eigenlijk precies is wat de kinderen bij VVE/speelplezier doen. In de babygroep wordt dit in
het klein aangeboden en in de peutergroep zijn ze hier iedere ochtend mee bezig. Snuf
introduceert het thema of beleeft het thema.
Rondvraag:
o Roxanne → geld dat nog over was van het lief-en-leed-potje dat we in januari
hebben opgedoekt, wat moet hiermee? Roxanne houdt dit bij zich voor de
cadeautjes voor de leidsterdag (derde donderdag in september). Geen vergadering
meer voor die tijd dus via de app contact hierover hebben!
o Claudia → volgende vergadering omzetten. Volgende vergadering is nu op DINSDAG
6 OKTOBER 2020 OM 20.00 UUR.
o Debby → thema-avond 2020 stond vorige keer op de agenda en ze hebben het er
met de pedagogisch coach over gehad. Zij wilt graag een thema-avond verzorgen die
in het teken staat van de ontwikkeling van de ouder-kindrelatie. Echter gaat dit niet
meer in oktober en Coronatechnisch lijkt het ons ook niet het beste plan om in
oktober dit soort avonden al te organiseren. In het voorjaar is deze wel mogelijk.
Afspraak: Claudia en Debby informeren bij Marion voor 1-4-8-11 maart 2021. Graag
dan 2 avonden van ongeveer 15 ouders. Verdere acties volgen de volgende
vergadering.
o Danielle vond het gezellig en geeft aan zich te willen aansluiten bij de
oudercommissie!
o Carla vond het ook gezellig en wilt ook aansluiten bij de oudercommissie!

