En Datum:
Tijd:
Locatie:
Aanwezig:
Afwezig:
Voorzitter:
Notulist:

11 november 2021
19.00 – 20.00 uur
Langeweg, Middelharnis
Ria, Wendy, Dane, Ailine, Sanne, Mirella,
Willemijn, Jeanine en Rianda
Dane
Rianda

Bruinisse
Deze locatie stopt per januari 2022. Door drukte besloten om te stoppen. Kibeo heeft
het overgenomen. Het personeel had de keuze om bij het Kinderpaleis te blijven of
voor Kibeo te kiezen. Al het personeel blijft werkzaam in Bruinisse
Jaarplan
Het jaarplan van 2022 volgt nog
Verbetermeter
Deze meter wordt gebruikt bij de plaatsing van nieuwe kinderen. Ouders vullen deze
ook jaarlijks in. Jaarlijks worden alle verbeterpunten besproken en wordt er een plan
gemaakt.
Mondkapjes
Is verplicht op alle locaties. Alleen ouders met een medische redenen zijn niet
verplicht om deze te dragen. Deze ouders geven hun kind af bij de deur.
Personeel
Er is een grote uitdaging betreft de personeelsbezetting. Op dit moment gaat veel
personeel na 2 á 3 jaar verder kijken en zijn op zoek naar een nieuwe uitdaging. Dit
is vervelend voor de kinderen en de ouders. Op dit moment weinig tot geen
stagiaires. Werving wordt op dit moment gedaan bij Indeed en via Facebook. Hulp
inschakelen van de middelbare scholen om nieuwe stagiaires te werven.
Vakantiekaart
Het is een service en geen recht en het uurtarief is hier al op aangepast. Verder
onderzoeken of het nodig is om hier in 2022 (tijdelijk) mee te stoppen.
Dag van de pedagogisch medewerker
Dit is op de 3e donderdag van september. Vanuit de oudercommissie is het de
bedoeling dat wij iets regelen voor de medewerkers. Per locatie hier voor volgend
jaar een plan voor maken
12,5 jarig jubileum
Dit feest wordt gehouden op zaterdag 9 april. Er is een circus ingehuurd met 2
voorstellingen (13:00 en 15:00). De locatie is Camping De Grevelingen in NieuweTonge. Er wordt gezorgd voor popcorn, suikerspinnen, pakjes drinken en een leuk
cadeautje voor de kinderen. Per locatie komen er inschrijflijsten. Feest is bedoeld
voor het eigen gezin, dus broertjes en zusjes die niet meer op de opvang zitten zijn

ook welkom. Na het feest wil Ria graag nog iets leuks doen met het personeel en de
oudercommissie.
Tarief verhoging 2022
Geen reacties van ouders ontvangen op de tarief verhoging. Flexibele opvang is
omhoog t.o.v. reguliere opvang.
Inspectierapport
Uit dit rapport kwam naar voren dat de betrokkenheid van het personeel heel hoog is.
De uitkomsten worden met het personeel besproken.
Corona maatregelen
Mochten er strengere maatregelen nodig zijn, dan wordt hetzelfde plan als de vorige
keer gebruikt.
Goede doel
Elk jaar wordt er een goed doel gekozen. De Goede Doelen commissie is nu weer
actief en is aan het kijken wat ze gaan doen.
Website oudercommissie
Leden en tekst aanpassen. De brief die nieuwe ouders mee krijgen daarna ook gelijk
aanpassen.
*Datumprikker voor de volgende vergadering wordt verstuurd door Ria. Bij de
volgende vergadering het reglement (opnieuw) tekenen.

