Oudercommissie More Than Kidz
Groningen
Notulen Vergadering Oudercommissie
Datum:
Tijd:
Locatie:
Aanwezig:
Afwezig:

4 juli 2018
19:30 uur tot 22.30 uur.
More Than Kidz, Kraneweg, Groningen
Freek Burbach, Francisca de Jong, Jelte de Jong, Rogier Hulsebosch, Daan
Beltman, Milou Bakker, Anita Palts
-

1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Notulen vorige vergadering 8 maart 2018
Notulen zijn akkoord en bij deze vastgesteld. Acties uit de vorige notulen:
- Daan vraag hoe het zit met het mentorschap. Ieder kind krijgt een mentor aangewezen.
Anita geeft aan dat voor de babygroep alle brieven met mentortoewijzing verzonden zijn.
Verticale en peutergroep volgen. Anita zal aan de leidsters vragen om ook proactief te
melden wie de mentor is voor welk kind.
- De nieuwe vereiste voor een kwaliteitsmederwerker? Anita gaat deze opleiding doen.
Voorkeur was om een buitenstander in dienst te nemen maar dit is niet haalbaar.
- Het pedagogisch beleid is nog niet aangepast. Anita pakt dit op.
- Ouderapp konnect is nog niet klaar. Concern heeft gekozen voor een andere portal. Anita
hoopt dat een en ander eind dit jaar live is en dat de app dan gebruikt kan worden.
- AVG. In de toestemmingsformulieren voor de crèche zal straks ook gevraagd worden of de
OC gebruik mag maken van het emailadres van de ouders.

3.

Ingekomen stukken
Het uurtarief voor 2019 is bekend. Het nieuwe uurtarief gaat omhoog naar € 8,02. Dit is het
wettelijke maximale uurtarief. Oorzaak van de verhoging is de nieuwe wetgeving. Voorbeeld
hiervan is de leidster-kind ratio. Deze gaat van 4 op 1 naar 3 op 1 bij de babygroep.

4.

Mededelingen

5.

Wijzigingen wet IKK
Anita laat weten dat de leidster bezig zijn met de babyopleiding. De opleiding voor de leidsters
om op taalniveau 3F te komen, zijn op de langere baan geschoven. Ultimo 2022 moeten deze
door de leidsters zijn afgerond. Bij nieuwe werknemers wordt hier wel naar gekeken.
Anita gaat de opleiding voor kwaliteitsmederwerker volgen, 2019 zal dit afgerond zijn.

Bespreekpunten Jaarprogramma 2018
6.

Enquête klanttevredenheid
Er is een mooie respons gekomen op de enquête. De belangrijkste punten die wie er uit
hebben gehaald zullen wij via een email terugkoppelen aan de ouders. Overal is duidelijk te
zien dat iedereen de leidsters en de zorg voor hun kind met ‘zeer goed’ waarderen.
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7.

Voorschoolse educatie
MTK is geen erkend voorschoolse educatie bedrijf.
Afgelopen jaar heeft MTK wel het Uk en Puk programma gebruikt. Groot nadeel van dit
programma is dat het niet vernieuwd wordt. Hiermee blijft het een beetje eenzijdig. Op de
crèche is wel speciaal materiaal voor kinderen die al wat verder zijn of die een achterstand
hebben. Als de leidsters opmerken dat kinderen een voorsprong/achterstand hebben, zullen
ze gebruik maken van de mappen waarin specifiek werkjes in zitten. Daarnaast zal er ook
overleg zijn met de ouders. Als ouders zelf het gevoel hebben dat hun kinderen iets missen dan
wordt het op prijs gesteld als ze dit melden bij de leidsters/mentor

8.

Rondvraag en sluiting
Daan vraagt zich af of het ook leuk is om een soort themaweek te houden waarbij ouders
vertellen wat voor werk zij doen. Anita reageert enthousiast en gaat hier over nadenken. Milou
vult aan dat het ook leuk zo vinden om te weten welk thema de leidsters op de crèche hebben.
Zo was laatst het thema Lichaam. Als ouders dit eerder weten kunnen ze daar ook thuis over
hebben. Anita pakt dit op en zal dit via Facebook melden.
Francisca vraagt wanneer de dag van de leidsters is? Antwoord Anita is 3de donderdag van
september.
Daan vraagt of er ook een zindelijkheidsbeleid is? Anita geeft aan dat deze er is. Leidsters
proberen dit zeker te stimuleren. Ouders kunnen dit ook aangeven bij de leidster zodat de
kinderen hierin worden meegenomen.
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9.

Acties
Vragen aan concern → AVG beleid is dit uniform en komt dit op de site. Ouderportal stand van
zaken en OC is zeer bereid om te helpen met de testfase. ACTIE JELTE
Etentje met de leidsters plannen in september. ACTIE FRANCISCA
Email/FB bericht voor de dag van de leidsters versturen op de 1ste donderdag van september.
ACTIE FRANCISCA
Het pedagogisch beleid aanpassen. ACTIE ANITA
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