Notulen ouderraad vergadering Potje Knor
Woensdag 23 oktober 2019
Locatie: Gijzenrooiseweg
Tijd: 20 uur
Met: Frans Verberne
“Thema” : Tarieven

Aanwezig:
Frans Verberne namens Potje Knor
Nicole Groenen (voorzitter)
Wim Jongenelen (notulen)
Martijn Blitterswijk
Afwezig (m.k.):
Eefje van den Berg
Paulien Sloos
Judith Pechler-Smits

1. Opening
2. Notulen vorige vergadering
Geen opmerkingen. De notulen zijn definitief.
3. Mededelingen Potje Knor / Frans
Er staat een voorgenomen fusie gepland per 1 januari 2020 met de Kinderopvang ’t Nut.
Binnenkort is er een informatieavond voor de ouders die gebruikmaken van Kinderopvang ’t
Nut. In principe blijven alle locaties open en draaien met de huidige medewerkers en
kinderen. In de Coevering zitten beide samen in één gebouw en worden de groepen wel
samengevoegd. De ouderraad gaat dit fusie traject volgen en we zijn vooral benieuwd naar
hoe de kwaliteit goed vastgehouden en geborgd wordt.
4. Tarieven
De tarieven voor de dagopvang en BSO zullen in 2020 verhoogd worden met 4,8% en voor
de speelleergroep met 1,9%. (Dit laatste % wordt door de gemeente vastgesteld). Frans
heeft deze tarieven stijging toegelicht. Dit is een duidelijke onderbouwing. Wel vindt de
ouderraad dat er de laatste jaren stijging op stijging wordt gestapeld waar geen
evenredige verhoging van de toeslagen tegenover staat. We bekijken of we hier iets mee
kunnen bijvoorbeeld een reactie sturen aan de belangenvereniging Boink.
De werkgroep tarieven gaat nog bij elkaar komen alvorens de ouderraad een advies
uitbrengt.
Het advies is inmiddels uitgebracht en toegevoegd onderaan de notulen.

5. Mededelingen OR / Nicole
We kijken terug op een geslaagde dag van de leidster. Er zijn veel vlaggen geknutseld op
alle locaties en de cadeautjes zijn in dank ontvangen.
Nicole gaat na dit vergaderjaar (de vergadering in mei 2020 is de laatste) de OR verlaten
als haar beide kinderen op school zitten.
Indeling werkgroepen
Veiligheid en gezondheid: Eefje en Wim
Pedagogisch beleid: Judith en Paulien
Communicatie: Martijn en Nicole
Leidsterdag: iedereen
6. Flyer ouderraad
De ouderraad zoekt nog nieuwe leden !!!
De eerste zin op de flyer moet nog anders. Wim past hem aan en stuurt hem rond, dan
kunnen we de flyer afmaken en ophangen op alle locaties.
7. Openstaande actiepunten
Alle acties zijn gedaan.
8. Rondvraag (conclusies vergadering)
- Vanuit de ouders hebben we het bericht ontvangen dat kinderen vanuit de VSO aan de
late kant op de school Beneden Beekloop aankomen.
- De ouders zijn blij met de vele berichten en foto’s in de app vanuit de dagopvang
groepen. Vanuit de BSO groepen willen we graag ook wat meer berichten in de app zien.
Geen vragen.
Nadat de tarievenwerkgroep bij elkaar is gekomen, sturen zij het advies over de tarieven
aan Potje Knor en stellen zij een stukje op met de conclusies voor op de website van Potje
Knor.
Vergaderdatums:
- di 14 januari 2020 vergadering veiligheid en gezondheid 20 uur
- di 10 maart 2020 vergadering pedagogisch beleid 20 uur
- di 19 mei 2020 vergadering communicatie 20 uur

Advies van de ouderraad over de voorgelegde tarieven voor 2020:
De afgelopen jaren zijn de tarieven telkens fors gestegen, met een extreme
stijging in 2019 ten gevolge van overheidsmaatregelen (de wet IKK). Ook voor 2020
vindt de ouderraad de stijging met gemiddeld 4,8% weer fors, ver boven de
verwachte inflatie en koopkrachtstijging voor 2020.
Een en ander is door Potje Knor wel voldoende onderbouwd. De onderbouwing laat
zien dat de tarieven wederom vooral stijgen door een combinatie van
overheidsmaatregelen (De wet IKK en Arbeidsmarkt in Balans) en loonstijgingen
conform de CAO kinderopvang. De ouderraad begrijpt ook goed dat er
onzekerheden meespelen zoals de krapte op de arbeidsmarkt. Echter, de tarieven
stijgen wederom sterker dan de opvangtoeslag. Bovendien stijgen de tarieven
steeds verder uit boven het maximum vergoedingsbedrag, waardoor het grootste
deel van de pijn van de tarievenstijging toch de ouders treft.
Op basis van de onderbouwing gaat de ouderraad - ondanks een gevoel van onvrede
- wel akkoord met de voorgestelde verhoging.
We hebben onze onvrede onder de aandacht gebracht van de Belangenorganisatie
voor ouders in de kinderopvang (Boink). Zij geven aan veel van deze signalen te
ontvangen en dit mee te nemen in hun lobby en gesprekken met het
verantwoordelijke ministerie over dit onderwerp. We zijn aan het kijken of er nog
meer manieren zijn om namens de ouders die wij vertegenwoordigen een signaal
uit te sturen over de alsmaar stijgende tarieven.

