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Notulen bijeenkomst oudercommissie Kleine-Ikke (OC) 
 

Datum: 18-01-2022 
Aanwezig: Maaike, Marlies, Wendy, Roel, Danielle (deels) 
Afwezig:  Sanne 
Locatie:  Online 
 
Agenda 
Op de agenda staan de volgende punten: 
-Welkom  
-Notulen 22-11-2021+05-10-2021 
-Evaluatie 4e kwartaal 
-Evaluatie groepen 
-Jaarplanning 2022 
-Wat gaat 2022 ons brengen?? 
-Wat brengt het nieuwe regeerakkoord de kinderopvang? 
-Covid19+ noodopvang. 
-WVTTK. 
 
 
 
Welkom: De eerste vergadering van 2022. Helaas weer online. Goed om iedereen weer te zien. 2022 zal weer een 
interessant jaar worden voor Kleine Ikke, de OC en de kinderopvang in Nederland. 
 
 
-Notulen 22-11-2021+ 05-10-2021: Zijn aangepast en goedgekeurd. 
 
-Evaluatie 4e kwartaal: Het team heeft zich flexibel opgesteld mbt planning van de feest activiteiten. Heeft goed 
uitgepakt. De kinderen hebben ervan genoten. 
Ook de sluiting van de BSO is goed verlopen. 
 
-Evaluatie groepen: BSO loopt goed. Dion is er druk met de moestuin. De kinderen vinden dit geweldig en ze leren er 
ook nog van. 
-Er komen weer een aantal PM-ers terug van zwangerschapsverlof. 
-De uitwisseling van personeel met het klimrek wordt geïntensiveerd. Hierdoor kan er flexibel gepland worden ten 
tijde van bv ziekte en is de kans op groepssluitingen kleiner. 
 
-Jaarplanning 2022: Is goedgekeurd en kan gepubliceerd worden. 
 
-Wat gaat 2022 ons brengen?: Een van de speerpunten is verdere digitalisering. Dit moet professioneler mbt 
personeel en een er wordt gekeken om een ouderportaal te implementeren. Dit is al een langer bestaande wens van 
ouders en PM-ers. 
-Hoop op een rustig jaar. Met name dat de personele planning beter rond kan komen. Afgelopen jaar waren er vele 
zwangerschappen en hadden we te maken met de coronaregels. 
 
-Wat brengt het nieuwe regeerkoord de kinderopvang: Kinderopvang gratis; wat gaat dat doen met tarieven? Worden 
alle kosten daadwerkelijk vergoed en hoe is de controle hierop? 
-Meer aanmeldingen? Hoe doen we dat met het personeel? Er is een strikte wetweging mbt het aantal kinderen per 
m2 en aantal “ogen” op een groep. Met het huidige tekort aan personeel zal dit een grote uitdaging worden. 
-Hoe zal de handhaving op de gestelde regels zijn? Handhaving door de GGD maar ook door de uitkerende instanties. 
-Toeslagen direct betalen aan de kdv’s. Positieve ontwikkeling. 
 
-Covid 19 + noodopvang: -Op de bso was een kind positief getest. De brief is een week later gekomen. Het delay is 
verklaarbaar. Tijdstip testen, eerste dag en daarna 2 dagen terug tellen. 
-Cohortering hoeft/mag op de bso niet, is ook lastig uitvoerbaar. 
-Het gaat op en af met het aantal zieken. Blijft roeien met de riemen. 
-Na de laatste noodopvang bleef het angstvallig stil vanuit KI. De communicatie is helaas vergeten…. 
- Het lijkt ten tijde van deze vergadering erop dat de noodopvang wordt volledig gecompenseerd. 
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-WVTTK:  
-Geen punten. 
  
 
 
Actielijst 
Hieronder alle recente actiepunten in één lijst. Dikgedrukt zijn de punten die nog open staan. In de vorige notulen als 
‘voltooid’ genoteerde punten worden niet meer vermeld. 

 Actiepunten/ besluiten Verantwoordelijke Termijn Status Datum 
gereed 

73 Enthousiaste ouders polsen voor OC Maaike/leidsters  Sluimerend  

84 Nieuwe foto en info aanleveren 
Oc leden 

Allen 16-04-2019 Open  

85 NAW gegevens aanleveren OC leden 
bij Roel 

Allen 16-04-2019 Open  

88 Poster OC leden maken Roel 1-12-2019 Open  

      

93 Dank je wel Saskia en Marije Allen Q2 Open  

 
 


