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Opening  

Alice opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

 

1. Kennismakingsrondje 

Er zijn vandaag weer verschillende nieuwe OC-leden aanwezig. Ook de aanwezig RvT-leden hebben 

nog niet eerder een OC-bijeenkomst bijgewoond,  vandaar dat we starten met een 

kennismakingsrondje. 

 

2. Stand van zaken en nieuwe ontwikkeling binnen SKH 

Alice geeft in het kort een overzicht van huidige en nieuwe ontwikkelingen binnen SKH. 

Het bereik van de reguliere peuters is stabiel en het oudertevredenheidsonderzoek van nov 2021 liet 

zien dat ouders nog steeds tevreden zijn over de dienstverlening van SKH. IN 2022 zal voor alle 

peuters extra aandacht besteed worden aan gezond bewegen. Er is een subsidie beschikbaar gesteld 

vanuit de gemeente voor het bestrijden van achterstanden door corona. Vanuit deze gelden zal een 

medewerker van GA! alle locaties 1x per 14 dagen bezoeken om beweeglessen te verzorgen. 

Daarnaast zal in samenwerking met IQbus het mogelijk worden om ook peuters met een 

ontwikkelingsvoorsprong extra aandacht en/of begeleiding te gaan bieden. 

 

Het aandeel VVE-peuters blijft toenemen. Met ingang van het nieuwe schooljaar wordt speelzaal 

Kwakel geopend bij basisschool De Brug. We hopen daarmee de wachtlijst voor VVE in met name de 

wijk Tweelingstad te kunnen oplossen. Ook in 2022 hebben we weer extra subsidie gekregen voor de 

VVE-zomerspeelzaal voor 16 peuters. De groepen zitten helemaal vol. Helaas konden niet alle 

peuters die zich hadden opgegeven geplaatst worden.  

 

De BSO blijft groeien. In het komend jaar gaan we samen met basisschool DOK19 en 

WillemAlexanderschool verder invulling geven aan de doorgaande leerlijn en het ontwikkelen van 

het IKC-concept. 

 

De personeelskrapte binnen de kinderopvang heeft ook binnen SKH zijn effect. Het invullen van 

vacatures wordt steeds lastiger, met name omdat al onze locaties VVE-locaties zijn en we dus extra 



eisen (moeten) stellen aan het opleidingsniveau. Op dit moment zijn er nog enkele vacatures niet 

ingevuld. Gelukkig komen er wekelijks nog enkele reacties van mogelijke kandidaten binnen. 

 

In coronatijd moest de schoolfotograaf steeds weer uitgesteld worden. In afstemming met 

pedagogisch  medewerkers en de huidige schoolfotograaf hebben we besloten het 1x per 1,5 jaar 

maken van foto’s op de peuterspeelzaal te stoppen. Vanuit de OC’s worden de volgende punten 

meegegeven ter overweging: 

Wellicht als alternatief aanbieden dat het kind bij het afscheid een foto kan maken van zichzelf met 

de pedagogisch medewerkers. Een mooi aandenken voor later 

Wellicht is het wel mogelijk om een groepsfoto te maken bij een grotere activiteit zoals Sinterklaas, 

zomerfeest etc. Dit hoeft dan geen professionele foto te zijn maar kan wel een leuk aandenken zijn. 

Of ouders bij deze activiteit zelf een groepsfoto laten maken. 

 

Sinterklaas kiest ieder jaar weer een presentje uit voor de peuters. Hij zou hierbij wel wat hulp 

kunnen gebruiken van de oudercommissie. Afspraak: er wordt een selectie gemaakt van mogelijke 

cadeautjes en verspreid onder OC’s. Nav stemming onder OC’s wordt definitieve presentje bepaaald. 

 

 

3. Ouderbetrokkenheid 

In mei heeft na 2 jaar eindelijk weer een personeelsbijeenkomst kunnen plaatsvinden. In deze 

bijeenkomst stond het onderwerp Ouderbetrokkenheid centraal. Aan dit onderwerp zal ook 

vanavond in deze OC bijeenkomst aandacht besteed worden. SKH vindt het belangrijk om ook ouders 

te betrekken bij de peuterspeelzaal/BSO. Uit onderzoek blijkt ook dat het (leer)effect van 

(voorschoolse) ontwikkelingsstimulering groter is wanneer ouders betrokken worden. 

Binnen SKH zijn er verschillende manieren waarop ouder betrokken kunnen zijn bij de 

peuterspeelzaal/BSO. Nu de coronamaatregelen ons niet meer beperken worden op alle locaties de 

weer momenten aangeboden waarop ouders ook welkom zijn op de speelzaal/BSO. We bieden al 

heel veel aan, maar wat spreekt ouders aan, waar hebben zij behoefte aan. Dat is de vraag die we 

vanavond voor willen leggen aan de OC’s. Er is een lijst gemaakt van verschillende mogelijkheden die 

er binnen onze peuterspeelzalen/BSO’s worden aangeboden. Iedere aanwezige krijgt een aantal 

muntjes om te verdelen onder deze mogelijkheden. Wat je heel belangrijk vindt geeft je meer 

muntjes. Het is niet verplicht om aan iedere mogelijkheid muntjes te geven. De verdeling is geheel 

vrij (uitwerking zie bijlage 1). 

 

In de personeelsbijeenkomst is ook nagedacht over nieuwe mogelijkheden die we wellicht nog 

kunnen gaan aanbieden aan ouders om de betrokkenheid bij de peuterspeelzaal/BSO te versterken. 

Iedereen krijgt opnieuw de gelegenheid om muntjes te verdelen onder de mogelijke activiteiten om 

de ouderbetrokkenheid te versterken (uitwerking zie bijlage 2). 

 

Alice neemt de uitwerking mee richting management en teams om daarmee de invulling van 

ouderbetrokkenheid verder vorm te geven. 

 

4. Sluiting 

Alice bedankt iedereen voor de inbreng en aanwezigheid. 

 



 

Bijlage 1:  

 

 

Mogelijkheden voor ouderbetrokkenheid binnen SKH  
     

zomerfeest 

psz 23 munten = 15%                
BSO 4 munten = 20% 

 

10 minutengesprek 

psz = 21 munten = 
14% 

 

ouderavond 

psz = 20 munten = 
13% 

 

Klasbord 

psz  18 munten = 12%                        
BSO 3 munten = 15%  

 

overdracht bij halen/brengen 

psz 15 munten = 10%                  
BSO 4 munten = 20% 

 

spec activiteiten (bijv bij afsluiting of start thema) 

psz 15 munten = 10%                  
BSO 2 munten = 10% 

 

meedraai-ochtend 

psz 12 munten = 8% 

 

thema-nieuwsbrief 

psz 10 munten = 6%                            
BSO 1 munt = 5% 

 

algemene nieuwsbrief 

psz 3 munten = 2%                     
BSO 1 munt = 5% 

 

Bereslim 

psz 0 munten = 0%                     
BSO geeft aan dit wel 
te willen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bijlage 2:  mogelijke nieuwe ouderontmoetingsmomenten 

 

 

Koffie-ochtenden voor ouders Bij halen kort moment voor ouders om even samen bij te kletsen onder 

genot van kopje koffie/thee terwijl kinderen vrij spelen 

Psz     21  munten = 23% 

Ouders laten helpen bij aankleding speelzaal Bij thema’s, speciale vieringen ouders laten helpen bij aankleding zaal Psz       19 munten= 21% 

BSO           1 munt=5% 

Picknick, hapjes buffet oid Iedere ouder neemt iets te eten mee en iedereen kan ervan genieten. Psz        15 munten=16% 

BSO         7 munten=39% 

Ouders laten helpen bij bijzondere activiteiten Ouders vragen bijv spel te begeleiden , groepje peuters te begeleiden, 

bij moeilijker knutselactiviteit te ondersteunen 

Psz       14 munten= 15% 

BSO       2 munten =11% 

Mogelijkheid deelname ouder-kindgroep 

naast psz (ZorgDat) 

Samen met kind naar een groep waar meerdere psz-ouders aanwezig 

zijn.  

Samen met je kind  zingen, spelen, knutselen onder begeleiding van 

een medewerker ZorgDat.  Al spelend meer leren over de ontwikkeling 

van de peuter en met andere ouders ervaringen uitwisselen over de 

opvoeding. 

Psz     11 munten =12% 

Buddy’s vormen Nieuwe ouder bijv koppelen aan ouder die al bekend is bij de 

speelzaal/BSO  zodat ze ervaringen kunnen uitwisselen. 

Psz        4 munten =4% 

BSO       1 munt = 5% 

Organiseren speelgoedruilmiddag of 

kledingbeurs 

Organisatie door Oudercomm?? Psz        3 munten =3% 

BSO         2 munten=11% 

Ouder activiteit/workshop laten verzorgen  Ouder zelf iets laten doen met groepje kinderen bijv in teken van 

bepaald beroep, bepaalde hobby. 

Psz       3 munten =3% 

BSO        1 munt =5% 

Workshop voor ouders organiseren Elkaar ontmoeten in meer ongedwongen sfeer (georganiseerd door 

Oudercomm??) 

Psz          1 munt  = 1% 

BSO        4 munten= 22% 

Peuterbieb Waar ouders boeken kunnen lenen en weer inleveren Psz          0 munten =0% 

Meer ouder-kind activiteiten organiseren 

buiten psz tijd 

Bijv samen wandelen, samen naar de kinderboerderij etc. Pmw’s zijn 

hierbij niet (altijd) bij aanwezig maar via Klasbord worden activiteiten 

gedeeld. Ouders kunnen dit samen doen. 

Psz           0 munten =0% 

BSO         0 munten=0% 

Opa en oma ochtend Ook grootouders mogelijkheid geven kijkje te nemen op de 

speelzaal/BSO 

Psz            0 munten=0% 

BSO          0 munten =0% 

Inloopmoment /koffiemoment na iedere 

vakantie 

Tijdens de eerste week na afloop van vakantie ouders gelegenheid 

geven op zaal binnen te komen. Iets langer moment om samen met 

kind te spelen , elkaar te ontmoeten evt met koffie erbij 

Psz        0 munten =   0% 

 


