Notulen vergadering KDV de Palmboom - PSZ – BSO
Aanwezig:

Susan van der Ham (vz), Linda, Koen Vermeulen, Lisette Ruigrok (notulist)

Datum: 29-01-2018
1. Opening en vaststelling agenda
Susan opent de vergadering en aan de agenda wordt het punt GGD-inspectie toegevoegd.
2. Notulen d.d. 05-10-2017:
Linda was wel aanwezig op deze vergadering, maar staat niet vermeld in de notulen. Susan vult dit
aan.
Notulen worden vastgesteld.
3.

Evalueren
Sintviering: Sintviering was erg leuk. Wel wordt aangegeven (ook vanuit KDV) dat de duur van
de sintviering te lang is. Duur is nu 75 minuten, maar het idee is om dit terug te brengen naar
45 minuten zodat de rust en aandacht behouden blijft op de groep.
Kerstviering: Het kerstdiner is positief verlopen, enthousiaste reacties. Kerstdiner van KDV valt
samen met het kerstdiner op de Egelantier. Ook in 2018 zal er weer een gekozen worden voor
een kerstdiner.

Eetbeleid:
De directie geeft een toelichting. Er zijn verschillende redenen geweest vanuit de directie om het
beleid te wijzigen wat betreft het avondeten op het KDV. Op maandag 29-01-2018 is gestart met het
aanbieden van een warme maaltijd op de groep. De palmboom wil zich hiermee dienstverlenend
opstellen richting de gezinnen. Op de BSO wordt geen warme maaltijd aangeboden, omdat de weten regelgeving hiervoor niet passend is. Het KDV inventariseert hoe ouders hier tegenover staan,
mocht er wel animo voor zijn, dan kan de directie hier een stap inzetten om dit te realiseren voor
deze doelgroep.
Het voedingsbeleid voor de leeftijdsgroep 0-1 jaar blijft gehandhaafd. Ouders kunnen voor hun
kind binnen deze leeftijdsgroep zelf een maaltijd meegeven welke gekocht is in de winkel en waarbij
de verpakking is voorzien van opwarm instructies. Het KDV geeft geen voeding aan het kind, welke
door ouders zelf bereid is i.v.m. voedselveiligheid. Ook is er een mogelijkheid dat het KDV de
voeding inkoopt, tegen betaling voor de leeftijdsgroep 0-1 jaar.
4.

5.

Uk en Puk & Puk en Co
Idee vanuit de OC om de kinderen wat meer mee te laten nemen vanuit huis, wat aansluit bij
het thema. Het KDV geeft aan dat dit nog wel gedaan wordt, maar iets minder frequent.

6.

Konnect.nl
De directie gaat uitzoeken hoe lang een account actief blijft in Konnect. Duidelijk is wel dat tot
een maand na einde contract de foto's beschikbaar zijn.
Het KDV-net (ouderportaal) wordt wisselend gebruikt. De directie geeft aan dat KDV-net bezig is
met het ontwikkelen van een app. Deze wordt binnenkort gelanceerd. Het gebruik van KDV-net
wordt niet altijd als gebruiksvriendelijk ervaart en met de app wordt dit gemakkelijker. Ouders
mogen ook nog steeds mailen of via de what's app wijzigen doorgeven aan het KDV.

7.

Open-deuren beleid
Open-deuren beleid blijf. Een wijziging hierbij is dat de peuterplus kinderen niet mee gaan doen
in het opendeuren beleid. Zij zullen gebruik maken van de peuterplus groep. Tussen de 2 en de
2,5 jaar is de overgang naar de peutergroep. Voorheen vond de overstap plaats op 2,5 jarige
leeftijd. Deze overgang is versoepeld. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van het kind en de
overstap gebeurd i.o.m. ouders.

8.

Carnaval
Viering vindt plaats op 9 februari. De Duinknijnen en Dwergknijnen komen deze ochtend langs.

Nieuwe peuterplusgroep
De peuterplusgroep is sinds kort van start gegaan. De kinderen (va. 3 jaar) worden in deze
groep voorbereid op de basisschool. De ruimte van de peuterplus groep is nog niet verbouwd, dit
volgt op een nader te bepalen moment. De ruimte is wel anders ingedeeld. De plaatsing van
kinderen op de peuterplusgroep gaat i.o.m. ouders + pm'er, d.m.v. een gesprek. De ervaringen tot
nu toe zijn positief.
9.

10. Pedagogisch beleidsplan en aanvullende voorwaarden
Beide stukken zijn gecommuniceerd naar ouders en er zijn geen vragen vanuit ouders naar voren
gekomen.
11. GGD-inspectie
Voor de kerst heeft er een inspectie vanuit de GGD plaatsgevonden. Dit betreft een onaangekondigd
bezoek. Er zijn geen op- en/of aanmerkingen naar voren gekomen vanuit de GGD-inspectie. De
oudercommissie geeft aan dat zij dit jaar geen enquête ontvangen hebben van de GGD.
12. Actiepunten, vanuit vorige vergadering;
Actiepunten

Wie

Wat

Deadline

Koen/ Martijn

Schoolgids maken voor de Palmboom

Koen/Martijn

Notulen OC toevoegen aan de website en nieuwe pm’ers voorstellen op Konnect

05-10-2017

Koen/Martijn

Werven leden oudercommissie

doorlopend

Allen

Groepsfoto

13. Rondvraag
Linda stopt met de oudercommissie. De volgende vergadering, zal haar laatste vergadering zijn voor
de oudercommissie.

Volgende vergadering: nader te bepalen

