
JAARVERSLAG OC De Batavieren 2020 
22 juni 2015 

  Pagina 1 van 2 

 

Jaarverslag 2020 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 2020. 
 
Samenstelling oudercommissie en vergaderingen  
In 2020 waren er geen wijzigingen in de samenstelling van de Oudercommissie van de Batavieren. Eind 2020 
bestond de oudercommissie uit 6 leden: 
• Fleur Veldkamp (voorzitter), moeder van Eline (VSO/BSO/Matilo) 
• Floor Kulker (notulist), moeder van Rebecca (KVD) en Suzanne (BSO) 
• Beatrix Bikker, moeder van Ella (BSO/Matilo) 
• Esther van Heumen, moeder van Thomas (KDV) 
• Maartje Neuteboom, moeder van Otis (VSO/BSO/Matilo) en Fiep (VSO/BSO) 
• Wiedeke Borgsteede, moeder van Jannemarijn (BSO) 
 
De oudercommissie heeft in 2020 zesmaal met de directeur van De Kinderhaven vergaderd. Twee van deze 
vergaderingen vonden plaats met de andere locaties van De Kinderhaven. De andere vier 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. 
Op de eerste vergadering na, werden alle vergaderingen van de oudercommissie vanwege COVID-19 online 
gehouden. 
 
Het uitbreiden van de oudercommissie blijft van belang, geïnteresseerde ouders, met name vanuit het KDV 
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:  
 

- Digitale veiligheid / AVG 
- Eetclub / afhalen van maaltijden 
- Overgang tussen de verschillende groepen 
- Traktatiebeleid 

- Corona virus 
- Voedingsbeleid 
- Zwemlessen 

 
Andere, elk jaar terugkerende onderwerpen zijn: 

- Pedagogische beleid 
- Nieuwe tarieven 
- Kindplanner 
- Jaarverslagen 
- Dag van de Leidster 
- Vergaderdata en reglement 
- Oudercommissie 

- Rapporten GGD 
- Certificaat Klachtenvrij 
- Ouderavonden/Kwartiergesprek 
- Activiteiten tijdens de vakanties en speciaal 
 dit jaar ook activiteiten online 

 

Nadere toelichting enkele onderwerpen 
Inspectierapport GGD 
De Batavieren kreeg ook in 2020 weer een prachtig rapport van de inspectie voor het KDV en de BSO. De 
Batavieren mag zeer trots zijn op deze rapporten. 
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Corona-virus 

Uiteraard ging dit jaar de meeste vergaderingen over het Coronavirus. Tijdens de eerste lockdown 
moesten alle opvang-locaties gesloten worden van 16 maart tot en met 10 mei (kinderdagverblijf) en 7 
juni 2020 (buitenschoolse opvang) (12 weken). Enkel voor noodopvang van kinderen, waarvan beide 
ouders werkzaam waren in virale beroepen, waren de locaties open. Hierdoor kwamen alle andere 
activiteiten stil te liggen. Tijdens de vergaderingen van de oudercommissies werd er gesproken over de 
corona en 1,5 M maatregelen (routes, schoonmaak, overdracht) noodopvang, inzet van personeel, 
contact de kinderen en ouders, aanbod van activiteiten online, heropening en compensatie vanuit de 
overheid. 
 

Traktatiebeleid 
Voor dit jaar stond het traktatiebeleid voor De Kinderhaven op de agenda. Het uitgangspunt was een 
gezond traktatiebeleid, waarbij de ouders kunnen meedenken en hen eventueel te ontzorgen. In 2019 
was er een werkgroep samengesteld waarmee er was gebrainstormd over hoe een aantrekkelijk en 
gezond traktatiebeleid gemaakt kan worden. Moet er wel een traktatie beleid komen? Of een 
feestbeleid? Uiteraard zou de input van de kinderen van de BSO ook worden meegenomen. Vanuit 
iedere oudercommissie was gevraagd of 1 of 2 ouders zich wilden aansluiten bij de werkgroep en hierin 
meedenken. Helaas heeft de bijeenkomst van de werkgroep niet kunnen plaatsvinden i.v.m. het Corona 
virus. Dit plan is voorlopig even in de koelkast gezet. 
 
Eetclub en afhalen van maaltijden 
Steeds vaker werden de maaltijden van de Eetclub van kinderen die die dag niet op de BSO waren, 
alsnog opgehaald aan het einde van de dag. Dit gebeurde zo vaak dat de maaltijden moeilijk te 
coördineren waren. De verwachting was dat de maaltijden opgehaald konden worden, maar omdat er 
niet meer op de kinderen gerekend was, was het eten al op. In de communicatie werd duidelijk gemaakt 
dat als het kind niet op opvang was, er ook geen maaltijd zou zijn. Daartegenover staat minder kosten 
(52 weken) of wel ruilen (40 weken). 
 
Zwemlessen 
Aantal kinderen dat deelneemt aan zwemlessen neemt af. Alle kinderen wachtlijst bij overgang naar de 
Does in één keer meegenomen, daardoor in begin drukker, maar nu overzichtelijker en dat is fijn. 
 
Jaarlijkse dag van de leidster 
Voor de dag van de leidster is met veel enthousiasme versierd binnen het thema ‘Coole Leidsters’ met 
de door de kinderen versierde kopjes, taartjes en ijsjes. De medewerkers ontvingen allemaal een 
cadeaubonnen van ‘de Kleine Planeet’. 
 
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; 
- 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 2021 OC De Batavieren 

- Gezamenlijke OC-vergadering met directeur: over de tarieven 2022: 1 november 2021. 
- OC De Batavieren met directeur: 18 januari 2021 (online), 12 april 2021 (online), 7 juni 2021 en 6 

september 2021. 
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