Oudercommissies Stichting BSO Popeye
Verslag gezamenlijke oudercommissievergadering

Dinsdag 6 november 2018 20.00 uur, Prinses Marijkestraat 1 Diemen
Oudercommissieleden:
locatie Sint Petrus: Janneke Vet (afgemeld)
locatie Zeeburg: Henk Spaan (afgemeld), Ingeborg Meulman (afgemeld)
Locatie Atelierr: locatie is opgeheven
locatie Marijkestraat: Ingeborg Meulman
locatie Kruidvat: Aleksandra Ikhimokpa, Shallu Dhawan
locatie Meridiaan: Maartje de Groot
locatie Noorderlicht: Heleen Steur, Bart de Ree (Sylvia Bonnema vervangt hem deze
keer)
Nieuwe leden voor de locaties Marijkestraat, Sint-Petrusschool en Meridiaan

1. Opening / Shallu is voorzitter van de gezamenlijke vergadering.
2. Voorstelrondje omdat we meerdere nieuwe leden kunnen verwelkomen!
Er zijn wel zeven nieuwe leden:
Youri Doeleman (vader van Kainoa bij de Kiddies),
Lianne Poepjes (moeder van Sam bij de Kiddies),
Irma Visbeek (moeder van Jelte bij de Kiddies),
Christie Schrama (moeder van Janne bij de Super Kids),
Martijn Jongste (vader van Simone bij de Super Kids)
Annemieke Plantinga (moeder van Teun bij de Sunny Kids),
Yolanda Vosters (moeder van Lou bij de Magic Kids)
John Vriend (vader van Evy bij de Kiddies) was nu niet aanwezig, Komt bij de
eerstvolgende vergadering.
3. Het verslag van de vorige vergadering was al eerder per mail verspreid en wordt in
deze vergadering officieel goedgekeurd en ondertekend.
4. Het voedingsbeleid wordt niet altijd consequent uitgevoerd. Zeker bij uitstapjes is
er te vaak koek en chips en ook wordt er te vaak met de kinderen cake of iets
dergelijks gebakken. Op zich is het heel leuk dat er bakactiviteiten ondernomen
worden met de kinderen, maar het is jammer dat het vaak met kant en klaar
pakjes wordt gedaan. Daar zit vaak veel suiker in en de kinderen leren ook niets
over wat de ingrediënten nu echt zijn (alles zit al bij elkaar in een pak).
Heleen zal zorgen dat het voedingsbeleid weer op de agenda komt van de
teamvergaderingen. Het is belangrijk om de kennis en het bewustzijn over gezonde
voeding weer op te frissen.
5. Meerdere ouders geven aan dat de uitstapjes met de jongere kinderen in de
vakantieopvang soms wel erg ver weg zijn en dat hun kinderen dan nogal laat en
heel moe weer thuis komen. Zij zouden liever zien dat uitstapjes met de jongere
kinderen altijd in de buurt van Diemen of in Diemen zelf zijn (niet teveel reistijd en
ook niet te vaak overstappen voor de kinderen).
Ze vinden het verkeer ook riskant zeker als er overgestapt moet worden op
plekken waar veel verkeer is. Een activiteit in de sporthal is ook heel leuk en ook
een workshop (bijvoorbeeld robotjes maken) waarbij iemand wordt ingehuurd bij
Popeye is leuk. Tip: een uitstapje naar het Kleine weeshuis in het Amsterdam
Museum bleek heel leuk voor de kinderen te zijn.
Voor de oudere kinderen is het wel leuk om soms wat verder te reizen voor iets
bijzonders.
Heleen zal het bovenstaande intern bespreken en vraagt de oudercommissieleden

om haar meer tips voor geslaagde uitstapjes te mailen, graag met de leeftijd
waarvoor het geschikt is erbij.
Overigens worden er bij Popeye altijd extra medewerkers ingeroosterd bij
uitstapjes. Bij de jongste kinderen is dat 1 medewerker op 5 kinderen ( volgens de
wettelijke regels is dat 1 medewerker op 10 kinderen)
6. Mededelingen:
- Medewerkers in dienst:
Afanaisa BBL-er bij de Sunny Kids
Helen vervangt Eva bij de Sunny Kidstijdens haar zwangerschapsverlof
Malika volgt Loubna op bij de Top Kids
Peter volgt Richard op bij de Cool Kids
Rowena BBL-er bij de Tough Kids
Heleen legt uit dat er nu weer 2 BBL-ers in dienst zijn, die werken en leren
combineren. Popeye biedt hen een arbeidsovereenkomst en de leerlingen mogen
gedurende hun studie telkens meer zelfstandigheid in het werk krijgen.
Voor stagiaires geldt dat zij niet in dienst zijn maar een stage-overeenkomst
krijgen. Wel mogen zij na verloop van tijd bij ziekte of vakantie van een vaste
kracht, invallen op de groep waar ze stage lopen als zij daar aan toe zijn qua
ontwikkeling.
– Medewerkers uit dienst: Killian, Richard en Loubna, zij zijn alledrie begonnen aan
een HBO-opleiding. Heel jammer voor Popeye maar een goede ontwikkeling voor
de medewerkers zelf.
– Feestelijke opening van Top Kids in Zuid op maandag 5 november was zeer
geslaagd. Tegelijkertijd was het ook een moment om even stil te staan bij het 25jarig bestaan van de Star Kids. Shallu en Aleksandra vertellen dat het gezellig was,
er lekkere hapjes waren en dat het leuk was dat sommige kinderen van de Top Kids
ook een leuk optreden hadden voorbereid. Het is zeker voor herhaling vatbaar.
– Overige mededelingen?
7. Het afwegingskader in meldcode huiselijk geweld en/of kindermishandeling is voor
2019 aangepast en wordt in de teamvergaderingen besproken. Heleen legt uit dat
het heel belangrijk is dat medewerkers de signalen herkennen maar ook
overleggen met hun collega’s over wat zij bij kinderen zien. De volgende stap in de
procedure is dan dat de leidinggevende op de hoogte wordt gebracht. Gezamenlijk
wordt dan besloten of er een gesprek met de ouders komt. Het is ook mogelijk om
telefonisch advies te vragen aan Veilig Thuis. Alleen als medewerkers inschatten
dat het kind direct gevaar loopt, wordt meteen een melding gedaan en de
hulpverlening op de hoogte gesteld zonder eerst met de ouders te overleggen.
Nieuw in de procedure is dat er in een eerder stadium van de procedure advies
wordt gevraagd bij Veilig Thuis. Het afwegingskader formuleert daarnaast wanneer
hulpverlening bieden of organiseren (ook) tot de mogelijkheden behoort.
8. Nieuwe prijzen voor 2019 (zie adviesaanvraag)
Heleen legt uit waarom er gekozen is om de prijs voor het contract voor 52 weken
te verlagen en de andere uurprijzen te verhogen met 2,5 %.
De voor- en nadelen van de keuzes worden besproken. Voor de meeste ouders zal
het voordeliger zijn om een contract voor 52 weken af te nemen. De
oudercommissieleden gaan akkoord met het voorstel voor de nieuwe prijzen maar
adviseren om ouders dit goed uit te leggen met bijvoorbeeld een rekenvoorbeeld
erbij. Heleen spreekt af om de concept brief aan de oudercommissieleden te mailen
zodat zij eventueel tips kunnen geven om de leesbaarheid te verbeteren. Zij lezen
de brief nog met een ‘frisse blik’.
9. Datum volgende vergadering dinsdag 12 maart 2019
10.

Sluiting 22.00 uur

