Notulen vergadering Oudercommissie
Datum: 05-02-2020
Aanwezig: Kim, Denise, Lisette (palmboom), Martijn, Jolijn, Sophie, Lisette
1. Notulen 2019
Laatste notulen is van okt 2019. Kort verslag is destijds rond gemaild. Er zijn op- of aanmerkingen.
2. Snoep,- voedings-, traktatiebeleid
Er wordt opgemerkt dat er veelal gezond getrakteerd wordt. Tevens wordt aangegeven dat er soms
meerdere traktaties per dag zijn. Het voorstel is dat ouders en palmboom (pm’ ers) meer gaan
afstemmen over wanneer er getrakteerd wordt. Het voorstel is dat de pm’er de ouder aanspreekt als
ze zien dat er meerdere kinderen in 1 week jarig zijn, of op dezelfde dag om zo de dag van trakteren
te bepalen.
3. Uk en puk, Puk en Co
Thema’s zijn leuk. De kinderen iets van huis mee laten nemen tijdens het thema is wat
teruggeschroefd, omdat er ook kinderen zijn die iets vergeten. Weekberichten worden via KOV-net
verstuurd. De palmboom adviseert aan een ieder om de app van KOV net te downloaden. De
palmboom gaat dit ook naar alle ouders communiceren via nieuwsbrief. De palmboom wil van
Konnect af en overstappen naar KOV net. De app is zeer gebruiksvriendelijk en ruil- en inhalen dagen
zijn zeer inzichtelijk.
4. Peuterplus groep
Dit loopt goed en wordt als positief ervaren.
5. Open deuren beleid
De palmboom geeft aan dat dit de afgelopen maanden niet veel gedaan is, omdat veel kinderen op 2
jarige leeftijd zijn overgestapt naar de peutergroep. Er zitten momenteel veel jonge kinderen op de
babygroep, waardoor het open deurenbeleid naar de achtergrond was gezakt. Inmiddels heeft
palmboom dit wel weer opgepakt.
6. Evaluatie Sint en Kerst
De Sint viering 2019, nieuwe vorm op de peutergroep, is zeer goed bevallen en positief op
gereageerd. De afwisseling tussen de verschillende activiteiten was erg leuk. Deze vorm is voor
herhaling vatbaar. Ook op de babygroep is de Sint viering positief verlopen. Vraag vanuit de OC is of
er nog foto’s zijn verstuurd? Op de babygroep is er geen groepsfoto gemaakt. Als de kinderen niet
zijn geweest, krijgen ouders ook geen foto’s doorgestuurd. Palmboom stuurt alleen foto’s door naar
ouders van eigen kind.
Kerst 2019 is ook goed verlopen. Voor de foto’s was het helaas wat te donker. Er was dit jaar een
goede communicatie vanuit de Palmboom over het oudercafé in school.
7. Corona virus
OC vraagt zich af hoe de Palmboom zich verhoudt tot het Corona virus wat heerst in Europa? De
Palmboom geeft aan dat zij zich aan de richtlijnen van het RIVM en GGD houden. Palmboom heeft
ook overleg gehad met de Egelantier. Voor nu zijn er geen aanvullende voorzorgsmaatregelen nodig.
Tevens vraagt de OC of er een protocol is binnen de Palmboom over inenten van kinderen en evt.
weigeren van kinderen als deze niet zijn ingeënt? De Palmboom geeft aan dat er een wetsvoorstel
ligt en deze op 06-02-2020 wordt besproken in de Tweede Kamer. De Palmboom zal deze

wetgeving/beleid volgen. Tevens geeft de Palmboom aan de voorlichting aan ouders zeer belangrijk
is, zodat ouders een goede keuze kunnen maken in het wel of niet vaccineren. De palmboom vraagt
momenteel niet aan ouders of kind is ingeent. De Palmboom volgt ook bij (kinder)ziektes de
richtlijnen van de GGD en RIVM.
8. Continurooster
Vraag vanuit de OC is of er iets bekend is over het invoeren van een continurooster op de Egelantier
en welke gevolgen dit heeft voor de Palmboom. De Palmboom geeft aan dat de situatie op de TSO nu
onhoudbaar is. De Palmboom heeft dit besproken met de Egelantier. Er maken veel kinderen gebruik
van de TSO en het is lastig om hiervoor pm’ers in te zetten. Het lukt nu om het rond te krijgen, maar
een andere oplossing hiervoor is wenselijk dan wel noodzakelijk. De palmboom geeft aan dat dit
proces loopt en er wordt gekeken welke andere mogelijkheden hiervoor zijn. De Egelantier is hier
leidend in. De Palmboom geeft aan dat zij hierin dienstverlenend willen zijn. Dit punt wordt vervolgd,
zodra er meer over bekend is.
9. Voorzitterschap OC
Er is geen voorzitter voor de OC. De OC leden besluiten het voorzitterschap en het notuleren per
roulatie voor hun rekening te nemen.
10. Rondvraag
Sophie: Vraagt wat de aanvangstijd is van de opvang tijdens staking en studiedagen? Bij de staking is
de aanvangstijd 08.00 uur. Als je VSO afneemt dan is de aanvangstijd 07.30 uur. Bij de studiedag is
aanvangstijd ook 07.30 uur als je VSO afneemt. In vakanties is de aanvangstijd voor een ieder 08.00
uur.
Sophie: Is het mogelijk om alleen een 12 weken vakantie pakket af te nemen? De Palmboom geeft
aan dat dit mogelijk is. Tevens is er een vraag van een andere ouder gekomen over ruil en
inhaaldagen, waarbij wordt aangegeven dat dit niet mogelijk is als je 3 dagen opvang (BSO) afneemt.
Hier aan kan de Palmboom niets veranderen. Ook de extra studiedagen zijn in rekening gebracht.
Aan de ouder wordt geadviseerd om dan voor een ander pakket te kiezen of een dag minder af te
nemen, zodat ruilen/inhalen wel mogelijk is. Sophie koppelt dit terug aan de ouder die de vraag heeft
ingebracht.
Jolijn: Geeft aan dat de bewoners van de Kokstraat aan de pm’ers hebben gevraagd om elders te
parkeren i.v.m. volle parkeervakken voor de bewoners, met name tijdens ophaalmomenten. Dit is
goed opgepakt door de pm’ers. Er worden geen problemen meer ervaren.
11. Nieuwe vergadering
- 27 mei om 19.30 uur

