
JAARVERSLAG OC De Romeinen 2021 
22 juni 2015 

  Pagina 1 van 3 

 

Jaarverslag 2021 Oudercommissie De Romeinen 
 
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 2021. 
 
Samenstelling oudercommissie en vergaderingen  
De oudercommissie van De Romeinen bestond uit 7 leden en was in 2021 als volgt samengesteld: 

- Marleen Meijer-van der Horst (voorzitter), moeder van Noa en Nout; 
- Anniek Noorman, moeder van Eefje en Felien (tot eind 2021); 
- Barbara Boneveld, moeder van Thomas en Lena; 
- Esther Bostelaar; moeder van Boris; 
- Ivette Schuurman, moeder van Scottie; 
- Joost van Wijk, vader van Kees en Guus; 
- Silke Bolhuis, moeder van Emma;  
- Laura Witteman, moeder van Siebe en Bjint (tot begin 2021); 
- Suzanne Overbeek, moeder van Nola (nieuw lid per oktober 2021). 

 
Aan het begin van 2021 hebben Laura en Ivette de OC verlaten. Anniek Noorman heeft eind 2021 de 
oudercommissie verlaten. Suzanne Overbeek is per eind 2021 aangesloten bij de oudercommissie.  
 
De oudercommissie heeft in 2021 vier keer met de directeur van De Kinderhaven vergaderd. Eén van deze 
vergaderingen vond plaats met de andere locaties van De Kinderhaven. De andere vier vergaderingen 
hadden alleen betrekking op de locatie De Romeinen in Alphen aan den Rijn. Voor alle vergaderingen werd 
door de commissie steeds via de mail/WhatsApp vooroverleg gehouden. De eerste twee vergaderingen 
werden vanwege COVID-19 online gehouden. Vanaf juni vonden de vergaderingen op locatie plaats maar was 
er de mogelijkheid voor leden online aan te sluiten. Hiervan is gebruik gemaakt door ouders bij beide 
vergaderingen. De gezamenlijke oudercommissie is bijgewoond door een delegatie. 
 
Het uitbreiden van de oudercommissie is een belangrijk punt in 2022. 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:  

• Coronabeleid en compensatie sluiting 

• Nieuw toegangssysteem (pincode) 

• Ruildagen 

• Beleid pesten op de groep 

• Vakantieplanning (doorgeven afwezigheid) 

• Terugdringen BSO 

• Wijzigingen/uitbreiding groepen op locatie 

• Groepsindelingen peuters 

• Wisselingen leidsters 
 
Andere, elk jaar terugkerende onderwerpen zijn: 

• Pedagogisch beleid 

• Nieuwe tarieven 

• Kindplanner 

• Jaarverslagen 

• Dag van de Leidster 

• Vergaderdata 

• Eetclub: warme maaltijden 

• Ouderavonden/Kwartiergesprek 

• Activiteiten (tijdens vakanties/activiteiten 
online) 
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Nadere toelichting enkele onderwerpen op de volgende pagina. 
Coronabeleid 
Ook dit jaar werd tijdens iedere vergadering gesproken over het coronavirus en de stand van zaken rondom 
het beleid bij de Kinderhaven, waarbij de richtlijnen van de branchevereniging worden gevolgd. Daarbij werd 
ook gesproken over de verwachtingen voor de toekomst. Ook in 2021 had de kinderopvang te maken met 
een verplichte sluiting. De eerste sluiting was van 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 
(kinderopvang)/tot en met 18 april 2021 (BSO) en alleen de BSO van 21 december 2021 tot 10 januari 2022. 
In die periodes was enkel noodopvang mogelijk. 
Tijdens de vergaderingen van de oudercommissies werd er gesproken over het aanbod op de groepen en het 
aanbod aan en contact met de kinderen (en ouders) die thuis zaten. Over het samenvoegen van de ‘bubbel’ 
op de BSO, over de ervaringen rond het buiten brengen en halen van de kinderen, de heropening (opnieuw 
wennen op de groep) en compensatie vanuit de overheid. Daarnaast is er veel gesproken over de impact van 
de pandemie op de bedrijfsvoering (planning, sneltesten, besmettingen), medewerkers, ouders en kinderen. 
 
Ruildagen 
Er is uitgebreid gesproken over de ruildagen, de ervaringen van ouders met het gebruik van de ruildagen, de 
administratieve afhandeling van de aanvragen en de druk op de planning dit jaar, omdat er door corona 
medewerkers niet kunnen werken (in quarantaine/isolatie) en er in het algemeen een personeelstekort is dat 
lastig is op te lossen. In overleg met de oudercommissie is besloten tijdelijk te stoppen met deze service. Het 
is de intentie van de Kinderhaven om de ruildagen zo snel mogelijk weer aan te bieden als een service aan de 
ouders. 
 
Kindplanner 
Er is dit jaar veel gesproken over de Kindplanner en verbeteringen die hierop werden doorgevoerd, 
softwarematig én aan de kant van de Kinderhaven. Er is dit jaar hard gewerkt om verscheidene kleine 
bugs uit het systeem te halen waarbij het contact tussen de Kinderhaven en de beheerder van de 
Kindplanner goed was. Ook binnen de Kinderhaven is gewerkt aan een systeem voor de leidsters waarbij 
ouders op vaste momenten en op een bepaalde manier geïnformeerd worden. De hoeveelheid 
foto’s/berichten verschilde heel erg per groep en dat wordt meer en meer op één lijn getrokken. 
 
Eetclub en warme maaltijden voor alle kinderen 
Eind 2021 is gesproken over het aanbod van de warme maaltijd aan alle kinderen van de kinderopvang. 
Daarbij is advies gegeven over de manier van communiceren rondom de invoering van de warme 
maaltijd tussen de middag (i.p.v. de boterham). De warme maaltijd zal zorgen dat de kinderen 
gevarieerder eten. Het menu wisselt, met het seizoen mee. Er is besloten om een proefperiode van 
twee maanden te starten en te kijken wat de ervaringen zijn op de groepen. 
 
Jaarlijkse dag van de leidster 
Voor de dag van de leidster is met veel enthousiasme versierd binnen het thema ‘Loeigoeie Leidsters’ 
met de door de kinderen versierde koeien. De leidsters ontvingen allemaal een cadeaubonnen van ‘de 
Zuivelhoeve’ en ‘de Landwinkel’. 
 
Terugdringen BSO en mutaties groepen 
In 2021 is besloten dat, gezien de groei van het aantal kindjes op de locatie in Alphen, een aantal mutaties 
plaats moest vinden om deze groei aan te kunnen. Gekozen is voor het terugdringen van het aantal scholen 
waar kinderen voor de BSO opgehaald kunnen worden. Daarnaast is het aantal babygroepen uitgebreid, de 
flexopvang anders ingestoken en is een extra peutergroep gestart. De oudercommissie is zeer actief 
betrokken geweest bij het terugdringen van de BSO, een aantal betrokken ouders had onze input hierbij 
gevraagd. Door de Romeinen is actief mee gezocht naar een alternatief voor de BSO voor de getroffen 
gezinnen en is een ruime periode van opzeggen gehanteerd (ruimer dan voorgeschreven).  
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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 oudercommissierm@dekinderhaven.nl is.  

 
De vergaderdata 2022 OC De Romeinen 

- Gezamenlijke OC-vergadering met directeur: over de tarieven 2023: 31 oktober 2022; 
- OC De Romeinen met directeur: 31 januari 2022, 25 april 2022, 20 juni 2022 en 26 september 2022. 

mailto:oudercommissierm@dekinderhaven.nl

