Notulen Vergadering Oudercommissie BSO SOOS Klein Heyendaal
d.d 21 oktober 2021
Aanwezig: Ilse de Bokx, Kirstin Horn (vz), Stephanie Holle, Roland van der Horst (secr.),
Carla van Swelm
1. Opening vergadering met welkomstwoord aan Stephanie en voorstellen leden.
2. Goedkeuring notulen: aanvulling op punt 9: het ruilen voor kerst staat vast, hierin kan
dus niet geruild/gewisseld worden, voor de zomervakantie kan bij een 48wekencontract voor 1 keer wel worden geruild/gewisseld.
3. Mededelingen bestuur:
• Bepaling uurtarief: In het aangeleverde rapport (kostenprognose 2022 en Memo Tarieven
2022) staat onder andere de verdeling van de kosten, zoals bijvoorbeeld de kosten van de
volgende CAO, etc.. Voorstel voor verhoging van de uurtarieven met 3%. De overheid
volgt de werkelijke kosten Kinderopvang vooralsnog niet. De KinderOpvangToeslag (KOT)
stijgt met 0.5%. Het schriftelijke advies wordt daarom overgenomen. Aanvullend schrijven
voor akkoord zal worden toegestuurd (d.d. 25-10-2021).
• Het streven is een PM-er met extra aandacht voor sport (Sport-PM-er) structureel aan te
bieden. Er lijkt nu een geringe terugloop in afname van het aantal plaatsen, mede doordat
kinderen meer thuisblijven in verband met thuiswerken, dan wel eerder zelf naar huis
mogen. Er zal worden gestreefd naar behoud van een aantrekkelijk aanbod.
• Er lijkt een personeels schaarste op te treden: De vraag is wat te doen bij bijvoorbeeld
ziekte, er zijn nog geen echt structurele tekorten. Er wordt soms voor gekozen een PM-erin-opleiding in te zetten. Dit geldt ook voor de TSO. Het probleem lijkt wel onderdeel van
de branche en tot nu toe, dankzij de inspanningen, goed te ondervangen.
• Aanstaande renovatie: deze is nog niet gecommuniceerd met de ouders van zowel Klein
Heyendaal als de ouders van SOOS. De opzet is om per twee lokalen te gaan verbouwen.
Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat de aanvangsdatum van januari zal worden gehaald.
4. Stand van zaken omtrent Covid-19: Vooralsnog zijn er geen zorgen onder personeel
en geen (grote) besmettingen. De toekomst zal het uitwijzen.
5. Groepsindeling: vooralsnog geen wijzigingen. Zie ook punt 4
6. Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang: geen beleidswijzigingen. Taaltoets blijft
gehandhaafd. Voor een enkele medewerker kan dit nog een uitdaging vormen.
7. Wvttk.
-Dag vd medewerkers: attentie is goed ontvangen.
-Voor een cursus van BOINK voor de ouder-cie zijn gelden beschikbaar.
-Voor de volgende vergadering van de ouder-cie, het beleidsplan, het klachtenplan of IKK
afwisselend agenderen.
-Inloggen Mail-postbus: berichten van BOINK.
8. Sluiting.

