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Jaarverslag 2019 Oudercommissie De Batavieren
Inleiding
De oudercommissie heeft als taak om de belangen van de ouders te behartigen en invloed uit te oefenen op
de kwaliteit van de kinderopvang. In dit jaarverslag doet de oudercommissie verslag van de onderwerpen die
het afgelopen jaar in de vergadering met de directie zijn besproken en van de belangrijkste activiteiten die zij
heeft ondernomen in 2019.
Samenstelling oudercommissie en vergaderingen
In 2019 is er actief gezocht naar nieuwe leden voor de Oudercommissie. Door de ouders die de ouderavond
bezochten werd gevraagd een enquête in te vullen en daarop konden ze aangeven of ze lid wilden worden
van de Oudercommissie. Ook werd de datum van de vergaderingen van de oudercommissie in de nieuwsbrief
aangekondigd en daarbij ouders uitgenodigd om aan te sluiten. Naar aanleiding hiervan melden zich er 3
nieuwe leden aan; Esther van Heumen, Maartje Neuteboom en Wiedeke Borgsteede.
Eind 2019 bestond de oudercommissie uit 6 leden:


Fleur Veldkamp (voorzitter), moeder van Maud (VSO/Matilo) en Eline (VSO/BSO)



Floor Kulker (notulist), moeder van Rebecca (KVD) en Suzanne (BSO)



Beatrix Bikker, moeder van Olivier (Matilo) en Ella (BSO)



Esther van Heumen, moeder van Thomas (KDV)



Maartje Neuteboom, moeder van Otis (VSO/BSO) en Fiep (VSO/BSO)



Wiedeke Borgsteede, moeder van Janne-Marijn (BSO)

De oudercommissie heeft in 2019 viermaal met de directeur van De Kinderhaven vergaderd. Twee van deze
vergaderingen vonden plaats met de andere locaties van De Kinderhaven. De andere twee vergaderingen
hadden alleen betrekking op de locatie De Batavieren in Leiden. Voor alle vergaderingen werd door de
commissie steeds via de mail/WhatsApp vooroverleg gehouden.
Het uitbreiden van de oudercommissie blijft van belang, geïnteresseerde ouders zijn altijd van harte welkom
om aan te sluiten bij de vergaderingen.
Besproken onderwerpen
Het afgelopen jaar zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen. Bij enkele van deze onderwerpen
heeft de oudercommissie gevraagd en ongevraagd advies aan de directie gegeven:
-

Wet IKK
Gezonde Kinderopvang (voedingsbeleid)
Muzieklessen op locatie
Ledenwerving Oudercommissie
Nieuw kinderen werven

Andere, steeds terugkerende onderwerpen zijn:
Pedagogische beleid
Nieuwe tarieven
Kindplanner
Jaarverslagen
Dag van de Leidster
Vergaderdata en reglement
Oudercommissie

-

-

‘Rampen’ protocol
Zwemlessen
Enquêtes bekendheid oudercommissie
Verhuizing Voorschoolse Opvang

Rapporten GGD
Certificaat Klachtenvrij
Ouderavonden/Kwartiergesprek
Activiteiten (vakanties, zomerspektakel,
modderdag e.d.)
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Nadere toelichting enkele onderwerpen
Inspectierapport GGD
De Batavieren heeft in 2019 een prachtig rapport van de inspectie voor het KDV en een prachtig rapport voor
de BSO ontvangen. De Batavieren mag zeer trots zijn op deze rapporten.
De wet IKK
De wet IKK (innovatie en kwaliteit in de kinderopvang) is in 2018 in werking getreden en in 2019 zijn de
volgende maatregelen van de wet IKK ingegaan. De OC en de directeur hebben uitgebreid gepraat over wat
de wet IKK betekent voor De Kinderhaven en waar het beleid wordt aangepast dan wel verbeterd om te
kunnen voldoen aan de wet IKK. Positief is dat kinderopvang De Kinderhaven voldoet aan de wet IKK en op
veel punten zeer vooruitstrevend te werk gaat en zich bewust is van haar verplichtingen met betrekking tot
de wet IKK.
Kindplanner en communicatie
Het kindplan-onderdeel van het systeem werkt redelijk goed. Het communicatiedeel is in 2019 beter
verlopen dan in 2018, maar werkt nog niet optimaal. Met name de tijd die PM’ers nodig hebben om foto’s
te uploaden werkt demotiverend voor hen. De Kinderhaven treedt veelvuldig in overleg met de leverancier
van Kindplanner en staat als gebruiker open voor feedback. In 2020 zal gewerkt gaan worden met een app.
Dit wordt gemakkelijker voor ouders.
Gebruik van de Stint en alternatief vervoer
De Stint is in 2019 nog niet terug op de weg. We hopen dat hier in 2020 meer duidelijkheid over komt.
Vanwege het wegvallen van de Stint is ervoor gekozen om bij de BSO gebruik te maken van taxi’s voor het
ophalen van de scholen.

Gezonde Kinderopvang
In 2019 zijn alle medewerkers van De Batavieren geschoold voor Gezonde Kinderopvang. De oudercommissie
heeft gevraagd en ongevraagd advies gegeven over de manier waarop de gezonde voeding, bewegen en
duurzaamheid is ingevoerd in de organisatie. Ook is de enquête onder kinderen (wel of geen beleg op de
cracker) besproken en het trakteerbeleid.
Oudercommissie aanwezig bij gespreksavonden
In 2019 zijn de kindvolg-gesprekken (oudergesprekken) in de avond gepland. Deze gesprekken duren
ongeveer een kwartier en op de locatie is de oudercommissie aanwezig geweest om met ouders in gesprek te
gaan, ouders enthousiast te maken voor de oudercommissie en hun naamsbekendheid te vergroten.
Zomerspektakel bij Ons Eiland
In 2019 is voor een andere invulling van het zomerspektakel gekozen. Samen met de locatie De Batavieren
werd het zomerspektakel gevierd in speeltuin “Ons Eiland”. Dit was zeer geslaagd en ook hier was de
oudercommissie aanwezig.
Jaarlijkse dag van de leidster
Voor de dag van de leidster is met veel enthousiasme versierd binnen het thema ‘Helpende handjes’ met de
door de kinderen versierde handschilderijen.
Wist je dat…
- Jullie ons altijd kunnen benaderen met vragen, opmerkingen en suggesties;
- wij het op prijs stellen als je ons laat weten als bepaalde zaken onder de aandacht moeten komen;
- de notulen van de OC-vergadering op te vragen zijn bij de OC en in te zien zijn op het KDV/BSO;
- je aanwezig mag zijn bij vergaderingen met de OC;
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-

we altijd op zoek zijn naar nieuwe leden en ook vaders welkom zijn om lid te worden van de
oudercommissie ;
ons e-mailadres oudercommissiebv@dekinderhaven.nl is.

De vergaderdata 2020 OC De Batavieren
- Gezamenlijke OC-vergadering met directeur over de tarieven 2021: 26 oktober 2020 (De
Watergeuzen).
- OC De Batavieren met directeur: 20 januari 2020, 14 april 2020, 8 juni 2020 en 7 september 2020.
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