Notulen OuderCommissie (OC) 14 januari 2020 Potje Knor
Plaats: Potje Knor, Gijzenrooiseweg Geldrop
Aanwezig: Karen (namens PK), Eefje van den Berg, Judith Pechler-Smits, Nicole Groenen, Wim
Jongenelen, Martijn Blitterswijk (notulen)
Afwezig (m.k.): Paulien Sloos
Notulen vorige vergadering zijn goedgekeurd. Martijn meldt nog dat er van Boink geen reactie
aangaande de tarieven meer gekomen is.
Inspectierapporten KDV/VSO Gijzenrooijseweg
Geen opmerkingen van de OC, goed resultaat.
Fusie
Is per 1-1-2020 een feit. Ouders Nut zijn geïnformeerd, ouders van Potje Knor niet, dit is ook niet
de intentie. Dat er nog geen ruchtbaarheid gegeven is aan de nieuwe locatie komt vooral door
tijdgebrek. Vraag is waarom nog niet: het kan zijn dat ouders van PK naar de nieuwe Beneden
Beekloop locatie zouden willen en vice versa. Karen zegt dat ook met oog op nieuwe acquisitie dit
zeker nodig is en dat dit zal gebeuren. Het is nog niet bekend hoe eventuele overstappen mogelijk
gemaakt worden.
GGD doet documenten onderzoek naar de nieuwe vestiging, hier is PK nog erg druk mee bezig.
De oudercommissie krijgt ook de documenten (pedagogisch beleid/veiligheidsbeleid) zodra deze
beschikbaar zijn.
BSO Nut heeft een eigen OC. Deze kan (op termijn) samengevoegd worden met de OC van Potje
Knor.
Verschil nu blijft beperkt tot tarieven en contract mogelijkheden (en ruilen).
Doel is dat de organisaties naar elkaar toe moeten groeien.
Flexkids App
Na de opmerking in vorige vergadering (gebrek aan gebruik van de app) heeft Karen de team
verantwoordelijke Dommeldal aangesproken. Dit heeft direct geleid tot meerdere apps. Karen heeft
benadrukt dat de groep zo ook kan laten zien aan de ouders wat voor leuke dingen ze doen
(profilering).
De app zal op korte termijn ook geschikt zijn voor digitaal ondertekenen (contracten). Ruilen en
aanvragen extra opvang wil PK via het kantoor (e-mail/telefoon) blijven gaan.
Laat
(Te) laat brengen van kinderen (VSO): leidsters melden dat ze voor de tweede bel binnen zijn.
Omdat eerst Dommeldal aangedaan wordt is het wel een race tegen de klok om op tijd in de
Beneden Beekloop te zijn. Als het niet of moeilijk te halen is om op tijd te zijn heeft Karen het team
gemaand dit te melden zodat er in de planning gekeken kan worden of er een extra leidster in te
zetten is.
Veiligheid en gezondheid
Eefje merkt op dat het haar opviel dat niet alle leidsters een EHBO diploma hebben. PK streeft
ernaar om alle leidsters een diploma te laten hebben, maar bij instroom is dit niet direct het geval.
Volgens de wet moet er altijd iemand op de groep aanwezig zijn met een diploma. PK voldoet hier
wel aan (op ieder moment van de dag).
Veiligheid gebouw is naar aanleiding van commentaar vorig jaar weggehaald, wel vindt de OC dat
er een verwijzing moet komen naar onderhoudscontracten met externe partijen die onderhoud
gebouwen regelen. Ook moeten deze contract tenminste aan de originele PK eisen voldoen. Meer

mag uiteraard. Het doel om veiligheid gebouw uit het veiligheidsbeleid te halen is omdat het buiten
de invloedssfeer van de leidsters valt. Niet omdat het niet belangrijk zou zijn.
De OC informeert of er incidenten plaats hebben gevonden in 2019 en of de OC van deze
registraties op de hoogte gebracht kan worden. Karen geeft aan dat registraties beperkt gedaan
worden: administratieve last wordt als hoog ervaren. OC stelt voor om de administratieve last te
verlagen door de registratie te digitaliseren via de tablets op de groepen. Karen geeft aan dit ze in
principe op de hoogte is via het (in)formele netwerk binnen PK.
De OC adviseert om de registratie van ongevallen op te pakken om zo de kwaliteit te kunnen
verhogen. Hierbij moet een praktische aanpak gekozen worden waar de leidsters over mee mogen
denken om het zo makkelijk mogen te maken om te registreren. Deze input kan dan weer
opgenomen worden als vast punt in het veiligheidsbeleid.
→ AP Karen: vraag aan leidsters hoe de registratie makkelijk te maken
Openstaande Actiepunten
– poster nieuwe leden OC: is klaar, maar uitgeprinte versie is vergeten :-(
– pedagogisch beleid: Karen stuurt die van het Nut op (als die af is) voor eind februari.
Rondvraag
geen vragen
Voorzitter Nicole sluit de vergadering om 21:53
Volgende vergadering op dinsdag 10 maart 2020, 20:00u: Pedagogisch beleid
Actiepunten:
Karen:
• Leidsters peilen naar mogelijkheden ongevallen registraties
• Pedagogisch beleid BSO Beneden Beekloop sturen naar OC (uiterlijk eind feb) voor
vergadering in maart

