
Notulen woensdag 30 januari 2019 

Aanwezig : Monique,  Engelien, Wytske, Wendy, Eline. 

1. Opening 

2. Mededelingen: Er wordt gesproken over nieuwe  leden voor de oudercommissie.   

- Er zijn twee ouders gevraagd om mee te doen en er wordt een ‘vacature’ gemaakt. 

- Engelien geeft aan te stoppen met de oudercommissie maar zich wel in te blijven zetten op gebied 

van babygebaren. 

3.   Wytske en Wendy vertellen over de hoogte punten van 2018 en plannen voor 2019 

2018: 

- Kindplanner stond centraal – veel tijd mee bezig geweest, merken nu omslag naar tijdbesparing.  

- Stint  

- Veel meer mensen in dienst.  Positieve groei vaste medewerkers.  

- Start peuteropvang 

2019: 

- Thema van gezonde kinderopvang op verschillende manieren; voeding, beweging, er mogen zijn, 

rust etc.  

- Wendy gaat een cursus/opleiding pedagogische coach volgen.  In de nieuwe wet staat beschreven 

dat elk kinderdagverblijf een pedagogisch coach moet hebben. Het zorgt voor het verbeteren van de 

pedagogische kwaliteit in de kinderopvang. Om hieraan te kunnen voldoen, met de juiste 

certificaten, volgt Wendy deze cursus.  

-Peuteropvang wat in 2018 van start is gegaan dit breiden we graag verder uit om te kunnen voldoen 

aan de kwaliteitseisen van de gemeente. Daarmee kunnen we ook kinderen die een VVE indicatie 

hebben of een plaatsing ontvangen van de gemeente een plekje bij ons te kunnen bieden. 

4. Wendy verteld over de : 

- Peuteropvang 

- AVG Privacywet 

5.  Ouderavonden 

Op 8 april is er een ouderavond op KDV en nemen we afscheid van Engelien als OC lid. Op die 

ouderavond komt er weer een mini cursus babygebaren van Engelien. Ouders kunnen 2 woorden 

inleveren waarvan ze het gebaar willen weten. Wendy zorgt voor de uitnodiging en de berichtgeving. 

Op 2 april zal er een ouderavond plaatsvinden op BSO. 

6.  Vergader momenten.  

Er zijn 2 vergadermomenten op het KDV met Wendy en Wytske en twee vergader momenten alleen 

leden OC. 

vergadering KDV: 21 mei 19.30 uur. 

                                 24 Sept. 19.30 uur. (aanbod en tarieven) 

Andere twee vergader momenten moet OC onderling even afstemmen.  

 



8. Rondvraag 

Vraag van Wytske of de ouders baat hebben bij de mailtjes over info/veranderingen werknemers. Dit 

wordt inderdaad gewaardeerd 

Engelien heeft nog een tip over een lezing dat ze heeft bezocht, over Positive Behaviour System. 

Misschien een leuke thema voor ouderavond op BSO.  

Meer gebruik maken van KindPlanner met informatie over wat er gedaan is op deze dag. Foto’s en/of 

verhalen.  

 

 

 


