Oudercommissies Stichting BSO Popeye
Verslag gezamenlijke oudercommissievergadering

Dinsdag 12 MAART 2019 20.00 uur, Prinses Marijkestraat 1 Diemen
Oudercommissieleden:
locatie Sint Petrus: Janneke Vet (afwezig met bericht) , Youri Doeleman, Lianne

Poepjes, Irma Visbeek, John Vriend (afwezig met bericht)
locatie Zeeburg: Henk Spaan, vacature
locatie Marijkestraat: Christie Schrama, Martijn Jongste
locatie Kruidvat: Aleksandra Ikhimokpa (afwezig met bericht), Shallu Dhawan
locatie Meridiaan: Maartje de Groot, Annemieke Plantinga (afwezig met bericht),
Yolanda Vosters
locatie Noorderlicht: Heleen Steur, Bart de Ree (afwezig met bericht)
1. Opening: Christie is voorzitter van de gezamenlijke vergadering
2. Ingeborg Meulman is verhuisd en daardoor is zij geen lid meer van de
oudercommissie. Ook Henk Spaan geeft aan dat hij binnenkort zal moeten stoppen
omdat zijn zoon Marijn van Popeye af gaat. Er is al een wervingsbrief verstuurd om
nieuwe leden te werven.
Gelukkig biedt Yolanda aan om ook oudercommissielid voor de Cool Kids te zijn
omdat haar dochter Evy op de Cool Kids zit. Hopelijk zijn er dan ook nog een of
twee andere kandidaten voor deze locatie.
Ook Bart de Ree heeft laten weten dat hij vanwege zijn wisseldiensten zal stoppen
met het lidmaatschap. Ook voor Noord zoeken we dus twee nieuwe leden. Heleen
zal een wervingsbrief laten mailen aan de ouders.
3. Vaststellen agenda: geen aanvullingen op de agenda

4. Afspraken vorige vergadering / verslag is al eerder per mail verstuurd en wordt in
deze vergadering officieel goedgekeurd en ondertekend.
Naar aanleiding van dist verslag komt ter sprake dat het voedingsbeleid nog steeds
verschillend uitgevoerd wordt op de verschillende groepen. Dat is verwarrend voor
de kinderen en ook niet goed voor hun gezondheid als er teveel zoete / vette
etenswaren aangeboden worden. Heleen zal het met de leidinggevende afspreken
dat het op de eerstvolgende teamvergaderingen met de PM-er besproken wordt.
Inmiddels staat het op de agenda voor de teamvergaderingen in april.
Het is ook jammer dat er vaak kant en klare bakproducten gebruikt worden waar
veel suiker in zit en waar de kinderen ook niet van leren wat voor ingrediënten er
eigenlijk in gaan. Het is gezonder en leerzamer als de kinderen zelf ingrediënten
afwegen. Het is wel heel leuk dat kinderen kunnen koken en bakken op de groep!
Er wordt ook genoemd dat er beter geen light producten gebruikt kunnen worden.
Deze zijn ook zoet en zeker niet altijd gezond voor kinderen.
Bij De Ark en de Nieuwe Kring wordt water drinken aanbevolen. Bij Popeye is de
afspraak dat de kinderen een beker aangelengde limonade mogen drinken en
daarna verder water krijgen als ze nog dorst hebben. Een deel van de kinderen
drinkt sowieso liever water.
Er is ook een vraag over de voortgang van de ouder-app. Heleen vertelt dat er
weer problemen waren met de pilot en dat Popeye het daarom nog niet ingevoerd
heeft. De oudercommissieleden dringen erop aan dat het nu met spoed ingevoerd
wordt omdat zij ook graag gebruik willen aken van deze app bijvoorbeeld voor het
aan en afmelden bij de vakantie-opvang. Heel fijn als het voor de mei vakantie in
werking is gesteld! Actie Heleen

5. Mededelingen:
- Medewerkers:
Eva is weer terug bij de Sunny Kids na haar zwangerschapsverlof: vervangster
Helen is bij een andere organisatie aan het werk gegaan.
- Rowena gaat binnenkort met zwangerschapsverlof
– Gelukkig zijn er weer twee nieuwe invalkrachten aangenomen.; Popeye doet veel
moeite om goede medewerkers te werven en vast te houden. Goede
reiskostenregeling, goede scholingsregeling, als dat kan een etentje voor
medewerkers enz.

6. Afwijking op de beroepskracht-kind ratio maag gedurende 3 uur per dag tijdens
vakantie-opvang en hele dag-opvang. Dit is de 3-uurs-regeling. Heleen legt uit
tijdens de vergadering. Zie bijlage
De aanwezige oudercommissieleden begrijpen hoe het werkt en raden aan om
dezelfde tekst ook aan de ouders te sturen in een nieuwsbrief. Actie Heleen
Er worden ook vragen gesteld over hoe de achterwacht precies geregeld is . Heleen
legt uit dat we zo min mogelijk medewerkers alleen op een locatie laten werken.
Het gebeurt soms na 18.00 uur als er nog maar weinig kinderen zijn maar dan is
de buurgroep de achterwacht.
7. Regels over het samenvoegen van groepen tijdens vakanties.
Popeye voegt groepen samen in de vakantie-opvang (VO) als we daarmee niet over
het maximaal aantal kinderen per groep gaan. Ouders moeten schriftelijk
toestemming geven voor het tijdelijk plaatsen van hun kind in een andere groep.
Daarom zijn er voor de laatste VO toestemmingsformulieren gemaild aan de ouders
met het verzoek om die te ondertekenen. De inspectie keurt dit echter toch niet
goed want als een kind op een groep op een andere locatie geplaatst wordt dan is
zelfs een aparte plaatsingsovereenkomst noodzakelijk. Dat zou betekenen dat er
voor elke VO weer andere plaatsingsovereenkomsten gemaakt moeten worden en
dat is gewoon niet uitvoerbaar. Het gaat dan om meer dan honderd
plaatsingsovereenkomsten per VO!
Er is al een protestbrief geschreven door de brancheorganisaties en Boink
(belangenvereniging ouders in de kinderopvang) aan staatssecretaris Van Ark. Dit
probleem speelt namelijk bij kinderopvangorganisaties in heel Nederland.
Hopelijk levert dat een andere uitvoering van de wettelijk regels op waardoor het
weer wel uitvoerbaar wordt. Dat wachten we nu eerst maar af. Gelukkig heeft de
inspectie en ook de gemeente Diemen wel begrip voor de ontstane problemen in de
kinderopvang.
8. Uitleg over inspectie: oudercommissieleden die het al eerder meegemaakt hebben
leggen uit aan de nieuwe leden hoe het contact met de inspectie meestal verloopt.
Er is 1 keer per jaar inspectie op elke locatie en soms vaker als er een hercontrole
is. De inspecteur neemt soms telefonisch contact op of mailt een vragenlijst
bijvoorbeeld over waar de oudercommissie advies over heeft gegeven.
Helen geeft nooit telefoonnummers door maar wel mailadressen als de leden daar
toestemming voor hebben gegeven. De aanwezige leden gaan akkoord met het
geven van hun mailadres aan de inspectie als die daarom verzoekt.

9. Datum volgende vergadering dinsdag 4 juni 2019
10.

Sluiting

Bijlagen

Voorstel 3 uurs-regeling

