
Notulen oudercommissie Woldkasteel  

Datum: Maandag 9 oktober, 19.30 uur 

Aanwezig: Wendy, Debby, Jiske, Petra, Fieneke, Margriet, Marije 

Afwezig: Eline, Hanna 

 

Notulist: Marije 

 

 

Nr Omschrijving Actie 

   

1 - 
 

 
 

2 Notulen vorige vergadering/mededelingen;  
- Speelelement Debby Alle partijen hebben het naar voren geschoven. 
- Openen deuren Villa gaat beter 
- Hek Scouting, slot werkt goed 
- Kinderyoga combi peuter/kind yoga geen doorgang, yoga docente heeft 

ander werk, sinds kort een nieuwe yoga docente, zij komt om de week. 
- PSZ per januari niet meer in de Villa, wij bieden peuterspelen aan in de 

middag. 
- Kinder - EHBO geen doorgang. Een volgende keer wil Petra wel voor een 

persbericht zorgen zodat we mogelijk meer animo hebben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Als gevolg van de Wet IKK (Innovatie Kwaliteit Kinderopvang) worden 
aanpassingen gedaan in o.a. het pedagogisch beleid. Margriet gaat wijzigingen 
mailen naar OC. 
De aanpassingen betreffen onder andere het beschrijven van de rol van 
mentoren, ook voor BSO, beleid veiligheid en gezondheid en scholing van PM-ers 
die werken met 0-jarigen.  
Fieneke: Het is mij niet duidelijk wie de mentoren van haar kinderen zijn en wat 
hun rol precies is. Dit gaan we in het team bespreken. Ook gaan we onderzoeken 
of we de naam van de mentor in Flexkids kunnen vermelden. Andere ouders 
brengen we hiervan op de hoogte in het Kasteelnieuws voordat wij deze melding 
doen. 

Margriet/Marije 
 

5 Risicoinventarisatie. In plaats van een inventarisatie, wordt in 2018 een 
beleidsplan gevraagd. Deze wordt in de komende maanden voorgelegd aan de 
OC 

Margriet 

6 Breng/haalmoment tussen de middag. Dit vormt een probleem omdat de ochtend- 
en middagdelen elkaar overlappen. We zien dat ouders steeds later komen halen 
en steeds vroeger komen brengen. Op dit moment kan dit tussen 12.30-13.30. 
Voorstel: moment inkorten naar 13:00 -13.30. Na intern overleg: Hierdoor zijn er nog 

steeds te veel kinderen tussen 13:00 en 13:30. Afspraak: standaard wordt het dagdeel ochtend tot 
13:00 uur en de middag vanaf 13:00 uur. Ouders kunnen een halfuur extra afnemen indien plek. 
Ouders die nu al opvang hebben in de ochtend en middag, kunnen in elk geval dit half uur extra 
afnemen. 

Bespreken met betreffende ouders, daarna melden in Kasteelnieuws. 

Margriet/Marije 

7 Margriet: Ruilen is service van Woldkasteel. Doordat we nu vrij vol zitten, is het 
niet altijd mogelijk aan alle wensen te kunnen voldoen, waardoor ouders negatief 
reageren. Wordt deze service nog als service ervaren, of brengt het juist 
ontevredenheid met zich mee? OC ziet hier geen bezwaren in. Zij ervaren de 
ruilmogelijkheid als heel prettig. 

Margriet/Marije 



OC: Voor ouders fijn is om te weten op welke plek hun kinderen staan. Hoe is de 
doorstroom naar BSO, wanneer aanmelden, zeker van plek? Als je kind hier al 
voor dagopvang komt, kijken wij ca vier maanden van tevoren naar de 
plaatsingsmogelijkheden. Plaatsing is mede afhankelijk van de gekozen school en 
de ruimte bij de BSO-groepen. De doorstroom is daar namelijk niet goed te 
voorspellen. Ouders die hun kind nu al bij dagopvang hebben, hebben voorrang 
bij plaatsing. 

8 Met ingang van januari vindt de jaarlijkse prijsstijging plaats. Wij blijven voor 
reguliere opvang onder te vergoede bedrag. Het tarief stijgt als gevolg van het 
stijgen van de kosten van o.a. loon en inflatie. Daarnaast voorziet de stijging voor 
dagopvang ook in opleiding van medewerkers als voorbereiding op de wet IKK 
(Innovatie Kwaliteit Kinderopvang) De OC geef aan dat de prijzen prima in 
verhouding zijn. Margriet maakt de tarievenlijsten en stuurt ze naar de OC. 
Daarna ontvangen alle ouders een prijsberekening voor 2018 zodat zij de 
wijzigingen kunnen doorgeven aan de belastingdienst. 

Margriet 

9  Wisseling leidsters naar een andere groep (Mathilda en Anneloes) was 
niet bekend bij ouders. 
Margriet: er was afgesproken ouders persoonlijk op de hoogte te stellen. 
Kennelijk is hier iets misgegaan. 
Afspraak: naast het persoonlijk op de hoogte stellen, ook vermelden in 
Kasteelnieuws. 

 Foto’s van medewerkers aan de ingang van de groepen zijn niet elke dag 
up to date. Vooral als de éne collega de ochtend werkt en de andere de 
middag. Marije: We gaan dit onder de aandacht brengen bij de collega’s. 
Ook zullen we een extra plek maken zodat drie lijstjes opgehangen 
kunnen worden.  

 Communiceren naar leidster, komt niet altijd bij collega, interne notitie 
maken. Ouder vragen om bijzonderheden te vermelden in Flexkids via de 
dagnotitie. Ook kunnen ouders zelf een dagboeknotitie maken. 

 Evenementen: Er staat nu niets op de planning. Dit staat op laag pitje ivm 
afwezigheid Diana.  

 Ouderavond zat goed in elkaar, opkomst kan misschien beter. OC: De ene 
ouder is nu eenmaal meer betrokken dan een andere ouder. 

 Debby wil zich graag terugtrekken uit OC ivm andere drukke 
werkzaamheden. In principe hebben er dan voldoende ouders plaats in de 
OC. Evt. inventariseren voor een extra lid. 

 Margriet stuurt een modelreglement voor de oudercommissie, deze gaan 
we de volgende keer bespreken. 

 

Margriet 
 
 
 
 
 
Marije 
 
 
 
 
Marije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Margriet 

10 We sluiten de vergadering om 21.15 uur 
Volgende vergadering medio januari 2018 

 



   



   

 


