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Aanwezig: 

Eva van Laten en Willeke de Vente (OC Pippeloentje), Rianne Spierings (OC Benjamin, 

Izequiel Eugenio , Marianne Verkleij en Mandy Hooglugt (OC Robbedoes/Stampertjes),  Suzanne 

Kemper en Kim Hoogendoorn (OC Kuukeluusje), Alice ten Brinke (directeur SKH) 

Afwezig met kennisgeving: Willeke Timmer (OC Dolfijntje)  

 

1. Kennismakingsrondje 

Alice opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

Er zijn vandaag weer enkele nieuwe OC-leden aanwezig, vandaar dat we starten met een 

kennismakingsrondje. 

 

2. Punten nav notulen vorige vergadering 

De notulen waren al door allen goedgekeurd. 

Naar aanleiding van 2: Groepsindeling opnieuw bekijken 

De wijziging in aanbod van VVE  van 10 naar 16 uur per week betreft een wijziging die is opgelegd 

door de overheid. De wijziging gaat in per 2020. In 2019 gaan we waarschijnlijk op enkele locaties al 

een pilot draaien. Hierover vindt nog afstemming met de gemeente plaats. 

 

Naar aanleiding van actielijst: 

Voorstelstukje voor website is al aangeleverd door OC Kuukeluusje en staat op de website. Daarnaast 

hebben zij dit ook opgehangen op locatie. Andere OC’s gaan dit nog aanleveren. 

OC Benjamin, OC Robbedoes en OC Kuukeluusje hebben inmiddels apart mailadres voor de OC.  

OC Pippeloentje gaat deze nog aanmaken. 

 

Locatie Pippeloentje maakt inmiddels gebruik van eigen facebookpagina. Bij Benjamin is dit nog niet 

 

Rianne zal nog reactie geven op het intakeformulier. 

 

3. Evaluatie voeding en traktatiebeleid 

Alle aanwezigen geven aan dat het beleid geen aanpassing behoeft. Blijven nog wel steeds ouders die 

ongezonde trakteren. Deze traktaties worden keurig meegegeven naar huis. Tip: Hang poster op 

locatie met traktatie-ideeën/tips zodat je hier als pedagogisch medewerker gemakkelijk naar kunt 

verwijzen. Alice neemt dit mee. 

Alice vult aan dat er na de zomervakantie op iedere speelzaal wekelijks een fruitpakket wordt 

geleverd door een fruitteler uit de polder die fruit rechtstreeks vanaf het land levert. De OC geeft aan 

dat dit een mooi punt is om ook onder ouders meer ruchtbaarheid aan te geven.  Alice neemt dit 

mee. 

 

 



 

 

4. Uurprijs 2019 

Het voorstel is om de uurprijs voor 2019 vast te stellen op € 7,80. Het landelijke vastgestelde tarief is 

€ 8,02 voor 2019. SKH blijft hieronder omdat wij in tegenstelling tot de kinderopvang geen nadelige 

financiële gevolgen hebben van de wijziging in de baby-leidster-ratio.  

Hiermee wordt de netto-uurprijs l voor de meeste ouders goedkoper. Alleen ouders met een 

gezamenlijk jaarinkomen vanaf € 114,528 gaan meer betalen, maar dit is een gevolg van het 

landelijke beleid dat voor de hogere inkomens de bijdrage vanuit de kinderopvangtoeslag lager 

wordt. 

 

5. Ouderenquête 

Op dit moment wordt ouders gevraagd een tevredenheid enquête in te vullen nadat hun kind 

afscheid heeft genomen van de speelzaal. Deze enquête behoeft aanpassing in verband met 

wijzigingen in het beleid. SKH overweegt om nu gebruik te gaan maken van een landelijk concept 

waarbij op digitale wijze de klanttevredenheid gemeten kan worden en de resultaten ook vergeleken 

kunnen worden met vergelijkbare instellingen. 

De Oudercommissies staan positief tegenover dit voorstel. 

 

6. Fotograaf 

Op dit moment komt er nog 1x per jaar een schoolfotograaf op alle locaties die zowel individuele als 

groepsfoto’s maakt. Voor de groepen is dit een grote belasting en het zorgt voor veel onrust op de 

groep. Vandaar dat SKH zich willen herbezinnen of we dit nog willen voortzetten op deze wijze. 

Voorstel om het fotomoment in plaats van jaarlijks nog maar 1x per 2 jaar te laten plaatsvinden. 

Ouders hebben dan wel mogelijkheid om 1x tijdens de peuterspeelzaalperiode een aandenken aan 

deze periode in de vorm van klasse-foto en individuele foto te verkrijgen maar de belasting voor 

groep en leidsters wordt minder. 

De meningen binnen de OC lopen uiteen. We spreken af dat iedere OC in het eigen overleg zich 

hierop nogmaals zal beraden en uiterlijk eind november advies op dit punt zal uitbrengen richting 

directie. 

 

7. Openingstijden speelzalen en uitbreiding VVE-uren 

Vanuit ouders komen er op verschillende locaties steeds meer vragen of de peuterspeelzaaltijd niet 

aangepast kan worden zodat deze beter aansluit bij de schooltijden. Op sommige locaties zijn de 

tijden al aangepast. Aangezien ook bij uitbreiding van de VVE-uren verruiming van de 

ochtenddagdelen noodzakelijk is om het vereiste aantal uren VVE te kunnen aanbieden is het 

voorstel om een enquête onder ouders te verspreiden hoe zij staan tegenover uitbreiding van het 

ochtenddagdeel. De oudercommissie staat hier positief tegenover. Medio november zal de enquête 

verspreid worden onder locaties waar openingstijden nog niet zijn aangepast (locaties die nu werken 

met alleen ochtenddagdelen zullen geen enquête ontvangen). 

Vanuit de enquête die gehouden is onder VVE-ouders blijkt dat deze groep in ieder geval de voorkeur 

heeft voor ochtend dagdelen waarbij peuters van 2-4 jaar in één groep zitten. Nog niet binnen alle 

locaties is het mogelijk om alleen ochtenddagdelen te gaan aanbieden, maar in toekomstige 

ontwikkelingen wil SKH daar waar mogelijk hier wel op gaan inzetten. 

 



 

 

8. Werkwijze OC en zichtbaarheid OC 

Alice brengt onder de aandacht dat notulen van de locatie specifieke bijeenkomsten per OC ook op 

de website thuishoren. OC Pippeloentje heeft inmiddels notulen aangeleverd. Van de andere OC’s 

ontbreken deze nog. 

Samen met de voorstelstukjes op de website geeft dit mogelijkheden om de OC’s meer zichtbaar te 

maken. 

OC Robbedoes maakt ook wel gebruik van locatie-facebook om zichzelf te promoten. 

 

9. Rondvraag en sluiting. 

OC Kuukeluusje: Wat zijn de regels rondom het eindfeest/zomerfeest? Alice geeft aan dat regel is dat 

een feest waarbij alle ouders en peuters worden uitgenodigd in principe niet onder speelzaaltijd mag 

plaatsvinden. Iedere locatie heeft een vast budget dat ze mogen uitgeven voor een dergelijk feest. 

De invulling van de zomerfeesten is heel verschillend per locatie. 

 

Actielijst  

Actiepunt Door Wanneer 

Aanleveren voorstelstukjes voor website + contactmogelijkheid 

ouders (mailadres) 

OC-leden Nov/dec 

Werkafspraken OC doorvoeren OC-leden  

Facebook Benjamin bespreken met pmw  Alice mei 

Voorstel aanpassing intakeformulier Rianne Okt/nov 

Poster gezond trakteren naar locaties Alice Nov/dec 

Info fruitpakketten onder aandacht ouders brengen Alice  

Enquête ouders mbt wijziging peuterspeelzaaltijd Alice  

Notulen locatie specifieke OVC vergaderingen naar Alice mailen tbv 

website (zie werkafspraken)  

OC-leden doorlopend 

Nieuwe datum plannen volgend overleg Alice April/mei 2019 

 


