Oudercommissies Stichting BSO Popeye
Verslag gezamenlijke oudercommissievergadering

dinsdag 16 november 20.00 uur, Via Teams
Oudercommissieleden:
locatie Sint Petrus: Janneke Vet, Lianne Poepjes, Irma Visbeek, John Vriend (afwezig)
locatie Marijkestraat: Martijn Jongste (afwezig), Anna de Kluijver
locatie Kruidvat:
locatie Meridiaan: Maartje de Groot
locatie Zeeburg: Sanne Laurijsen, Marieke Bakker
locatie Noorderlicht: Zsuzsa Kozma, Zamani van Elburg (afwezig)

Opening
Youri Doeleman heeft laten weten dat hij stopt als lid van de ouderscommissie voor
Popeye in de Sint Petrusschool. Er zijn echter nog 4 leden over dus dat is ruim
voldoende voro deze locatie.
Maartje de Groot zal stopen als de Cool kids naar de nieuwe locatie verhuizen en dit
zal dus haar laatste vergadering zijn.

1.

2. Afspraken vorige vergadering / verslag wordt in deze vergadering officieel
goedgekeurd. De ondertekening moet achteraf omdat we nu via Teams vergaderen.
Door aale ontwikkelingen rond Corona, is het niet gelukt om het onderwerp
'Schermtijd' op de agenda van de teamvergadering te zetten. Dit moet echter nog wel
gebeuren als er weer reguliere teamvergaderingen kunnen plaatsvinden.
Het overleg met andere kinderopvangorganisaties heeft helaas geem nieuwe
oplossingen om om te gaan met de Corona-pronblemen opgeleverd. Ook andere
kinderopvangorganisaties worstelen met de Corona-problemen.
3. Mededelingen:
- in de afgelopen periode is het enkele keren noodzakelijk geweest om een groep voor
1 dag te sluiten.
- Er is inspectie geweest bij de locatie Meridiaan en in Zuid. De inspectierapporten
staan op de Popeye-website.
– Er zijn vragen vanuit de oudercommissie over de invoering van het jaarurensysteem
bij Popeye. Het lijkt erop dat dit onrust veroorzaakt bij de medewerkers van Popeye.
Heleen vertelt dat de extra gewerkte uren sinds de zomervakantie alweer maandelijks
uitbetaald worden omdat er voor medewerkers geen mogelijkheid is om deze uren
terug te nemen. Verder is er een evaluatie over de JUS georganiseerd en die zal met
de PVT besproken worden.
4. Adviesaanvraag prijzen 20222
Zie kostenprognose en adviesaanvraag.
De oudercommissieleden stellen vragen over de haalbaarheid van de voorgestelde
prijsverhoging. Zal de prijsverhoging wel de werkelijke stijging van de kosten dekken?
Heleen legt uit dat het bestuur bewust dit risico neemt omdat Popeye in het verleden
een goede reserve heeft opgebouwd en omdat deze reserve juist bedoeld is voor dit
soort situaties om als buffer te dienen. Het zou kunnen zijn dat hierdoor de buffer wat
minder wordt in 2022 maar dat is geen priobleem.
De nieuwe maandprijzen zullen lager zijn omdat er nu een sluitingsweek in verwerkt
is. De uurrpijs zal wel stijgen bij Popeye en helaas stijgt de maximum uurprijs die de
overheid bepaalt, niet voldoende mee om dee inflatie te corrigeren. Dat betekent dat
het voor de lagere inkomns netto duurder zal worden. Het bestuur probeert dat
negatieve effect zo klein mogelijk te houden.

5. Sluiting
Heelen stuurt via datumprikker enkele mogelijke vergaderdata in maart 2022.

