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Notulen ouderavond KombinoCare
Datum:

18-04-2013, van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Aanwezig waren:

Anneke, Eva, Christa, Yoricka, Ravan, Sascha
Moeder Enorah, moeder Finn, moeder Moreno,
moeder Julie & Camiel, ouders Robin en ouders Lotte.

Notulen gemaakt door: Yoricka

Opening Anneke:
Fijn dat de ouders er zijn. We gaan de goede kant op met het kinderdagverblijf! We zijn een klein bedrijf wat
goed kan aansluiten bij de wensen van ouders. We willen ons meer gaan richten op naamsbekendheid
zonder te veel geld uit te moeten gaan geven aan advertenties.
Oudercommissie:
Anne, de moeder van Lotte, was het eerste lid van de oudercommissie. Daarna is Marleen, de moeder van
Robin aangesloten. Ze vergaderen met Anneke over nieuwe wetgevingen, maatregelen die genomen moeten
worden, zoals bijvoorbeeld het 4-ogen beleid, etc. De oudercommissie is te bereiken via de e-mail van Anne,
annedevos@home.nl, dat wordt nog een speciaal e-mailadres. Daarnaast staat er een brievenbus in de hal,
waarin ouders tips, ideeën en hun gedachten kwijt kunnen.
Dag op de groep:
Aan de hand van picto’s, die hangen onder de plank boven het krijtbord (naast de keuken), maken we aan de
kinderen duidelijk hoe de dag er uit ziet.
7:00-9:30
9:30-10:00
10:00-10:15
10:15-11:30
11:30-12:15
12:15-12:30
12:30-13:00
13:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:15
15:15-16:45
16:45-17:00
17:00-18:00

Kinderen worden gebracht en mogen vrij spelen
Fruit eten en limonade drinken
Kinderen verschonen en w.c.
Buiten spelen/wandelen of activiteiten, jongere kinderen slapen
Na het opruimen aan tafel en brood eten met melk
Kinderen verschonen en w.c.
Kinderen worden opgehaald/gebracht
Kinderen slapen, grote kinderen rustig spelen
Fruit, crackertje of koekje eten en limonade drinken
Kinderen verschonen en w.c.
Buiten spelen/wandelen of activiteiten, jongere kinderen slapen
Soepstengel en limonade drinken, controleren luiers
Kinderen worden opgehaald en mogen vrij spelen

Aan de hand van liedjes en het vaste ritme weten de kinderen precies wat er gaat gebeuren en wat ze
kunnen verwachten. We proberen een huiskamer-gevoel te scheppen, zodat het een veilige plek is voor
kinderen. Buiten spelen kan achter in de speeltuin bij de dieren, maar we gaan ook regelmatig naar de
winkel, bibliotheek, speeltuin of bos met de kinderen.
1

2
De kinderen knutselen van alles, we leggen deze en brieven in de postvakjes van ieder kind. De postvakjes
zijn rechts achter de deur als je de groep op loopt, op de bloemetjes staan alle namen. Sommige knutsels
gaan nog niet mee naar huis, maar worden verzameld in een map, die ze mee naar huis mogen meenemen
als ze vier worden.
Reuzengroep
Op dinsdag- en vrijdagochtend hebben we een groep voor de kinderen vanaf 2,5 jaar. Deze groep is bedoeld
om extra uitdagende activiteiten aan te bieden, die specifiek hun vaardigheden versterken. We doen vaak
kookactiviteiten, spelletjes zoals memory en knutselen .
Vanuit de ouders werd er positief gereageerd op deze groep, kinderen komen met verhalen thuis wat ze
allemaal doen. Ze weten ook welke activiteiten ze kunnen doen en vragen er zelf om.
KIJK en CITO
KIJK is een observatiesysteem, waarmee de kindjes gemonitoord woprden om zo de kinderen goed
voorbereid naar de basisschool te laten gaan. Eva en Christa volgen nu een cursus, vanaf juni gaan ze
beginnen met de kinderen op de groep te observeren. Na de zomervakantie zullen zij contact opnemen met
alle ouders over de observaties. Eva en Christa doen alle observaties nog, om een goede start te kunnen
maken.
De observaties kijken naar de sociaal/emotionele ontwikkeling, spel, spraak en taal, motoriek, cognitief en
symbool verkennen. Ieder kind heeft een digitaal volgboekje, waarin duidelijk te zien is waarom een kind
voor, goed of achter loopt. Ouders mogen het volgboekje altijd inzien en worden op de hoogte gehouden.
Met de toestemming van ouders gaat het boekje mee naar de basisschool, maar op school beginnen ze
opnieuw. Stel dat een kindje wat extra oefening kan gebruiken, dan hebben we een boek liggen met tips voor
activiteiten, die ook voor ouders is in te zien is.
Als een kind een achterstand heeft op het gebied van taal, zullen we de CITO toets afnemen, om zo
duidelijker te krijgen op welk gebied, zodat we daar extra op kunnen inspringen. De CITO gebruiken we
alleen als extra verdiepende toets, of gewoon als leuke uitdagende activiteit. We gaan speels om met alle
resultaten, op deze leeftijd gaat ontwikkeling vaak met sprongen, wat het ene moment wat lager scoort, kan
een paar maanden later gewoon een topscore zijn.
Ruildagen
In de hal staan formulieren voor de ruildagen. Als een ouder zijn/haar kind wilt ruilen of een keer extra wil
brengen, willen wij hier graag zo goed mogelijk op in springen. Hiervoor is het natuurlijk wel belangrijk dat
beloftes worden vastgelegd, zodat er geen misverstanden ontstaan en we zo vaak mogelijk ja kunnen
zeggen. Eva regelt alle ruildagen, u kunt het formulier bij haar inleveren. Of bij een van de andere leidsters,
die geven het dan weer aan Eva. Bij voorkeur een formulier inleveren, bij spoed kunt u altijd bellen. Eva zal
binnen 2 dagen naar de ouders terugkoppelen of de dag goedgekeurd wordt.
Idee vanuit de ouder: Zet het formulier op de website, zo kunnen de ouders het zelf printen, invullen en
meteen inleveren.
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We hebben een onbeperkt aantal ruildagen systeem. De enige kanttekening hierbij is dat aan het einde van
het jaar de ruildagen vervallen. U krijgt een ruil dag(deel) als een ouder zijn/haar kind minimaal een dag van
te voren afmeld. Zo kunnen we rekening houden met de personeelsbezetting op de groep.
Protocollen map en GGD map
In de protocollen map staan allerlei stappenplannen hoe het personeel moet handelen in verschillende
situaties. Zoals bij brand, ongeval, ziek zijn, warm weer, etc. Hierin zit ook een lijst van alle kinderen met al
hun gegevens. Van sommige ouders hebben wij de gegevens van de zorgverzekeraar en huisarts nog niet.
Vanuit KombinoCare zal contact worden opgenomen met deze ouders via de e-mail, om deze informatie
compleet te maken. Protocollen zijn op ons gericht, de GGD wijzer is officieel.
Ziektebeleid
Zo hebben we 2 weken geleden het Rota-virus op de groep gehad. We hebben gehandeld zoals beschreven
in het Protocol Ziekte. Er is een plaat op de deur naar de groep gehangen met waar informatie over de
besmettelijk ziekte te vinden is. Bij een groot aantal zieke kinderen moet zo’n besmettelijk ziekte ook worden
gemeld bij de GGD (dat was nu niet het geval). In de GGD map staat duidelijk uitgelegd hoe te handelen bij
verschillende ziekten en verwondingen.
Vanuit de ouders kwam er feedback dat degene die een mail ontvangen hadden of gebeld waren, zij dit erg
fijn vonden. We hebben per dag bekeken wie er extra geïnformeerd moesten worden, zoals oudercommissie
en ouders met kwetsbare kinderen. We hebben hier voor gekozen om zo min mogelijk paniek te scheppen.
Ter inzage kunt u altijd in deze mappen kijken.
Als een kindje echt ziek is en veel aandacht en verzorging nodig heeft, verzoeken wij ouders om hun kind op
te komen halen. Wij kunnen dan niet de nodige zorg bieden. We houden altijd telefonisch contact met
ouders en overleggen. Bij hele besmettelijke ziekten worden de kinderen sowieso geweerd en bij 38,5 graden
koorts bellen we ook altijd naar ouders, om te overleggen of een kind opgehaald kan worden.
Ricks feestmiddag
Iedere laatste woensdag van de maand hebben we van 15:00u tot 16:30u een themamiddag. Deze is
toegankelijk voor kinderen van kinderen van KombinoCare, maar ook andere kinderen uit de gemeente, van
0 tot 4 jaar. Het kost 3 euro om mee te doen, of een strippenkaart voor 4 keer voor 10 euro. De vraag aan
alle ouders is, weten jullie nog kinderen die het ook leuk zouden vinden om te komen? Kinderen die op
woensdag sowieso komen, hoeven hiervoor natuurlijk niet extra te betalen.
De feestmiddag is tot stand gekomen omdat de peuterspeelzaal in het dorp op woensdag gesloten is. Wij
willen zo voor de kinderen uit het dorp een alternatief aanbieden. We mogen maar tot 4 jaar aanbieden,
omdat er andere GGD regels zijn voor oudere kinderen waar wij niet op ingericht zijn.
De opbrengst van de themamiddag gaan naar een goed doel. Dat goede doel is nu kindjes in Kenia. Sascha zal
daar volgend jaar 3 maanden naartoe gaan om haar kennis te delen en te helpen daar. Met een financiële
steun kan ze zo ook de faciliteiten daar verbeteren voor de kinderen daar. In de nieuwsbrief zal een bijlage
zitten waarin dit alles zal worden uitgelegd.
Vanuit ouders kwam de feedback dat Ricks feestmiddag lekker goedkoop is en dat het een leuk initiatief is.
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Rick is onze mascotte. Hij is terug te zien op de picto’s en natuurlijk op de voorgevel. Bij ieder thema krijgt hij
een nieuwe outfit aan. We willen ook gaan beginnen met een logeerkoffertje, zodat de kinderen hem ook
een weekje mee naar huis kunnen gaan nemen.
Speerpunten
-Reuzengroep
-Ricks feestmiddag
-Regulier kinderdagverblijf, met evt. mogelijkheid voor verpleegkundige zorg.
-Mini kinderboerderij in de tuin
- Flexibiliteit
Team
Vanaf volgende week zal Bianca Krijnen gaan beginnen. Ze is aangenomen om ons te versterken in de
zomervakantie en voor vrije dagen. Ze heeft een zoontje, Giovanny, die ook 3 dagen in de week zal gaan
komen. Bianca is herintredend, ze zal een paar keer in de week gaan komen als training on the job om de
routines terug te krijgen. Tot juli wordt ze alleen nog boventallig ingezet.
Henny is gestopt met vrijwilligerswerk omdat het te zwaar werd voor haar. Jaqueline komt alleen nog helpen
met de themamiddagen en Carla komt elke woensdagmiddag als vrijwilligster. De stagiaire Kristy is ook
gestopt omdat SPW toch niet was wat ze zocht, maar gelukkig zet Sascha zich nog steeds vol enthousiasme
in. Sascha zal ons in de zomer ook blijven versterken met vakantiewerk.
GGD bezoek
De GGD is onverwacht langs geweest en we zijn met vlag en wimpel geslaagd! We hadden ze pas 3 weken
later verwacht, maar alles was veilig, schoon en in orde. Het nieuwe rapport staat op de website
(www.kombinocare.nl).
4 ogen beleid
Vanaf juli 2013 moeten alle kindercentra gaan werken met het 4 ogen beleid. Dit beleid houd in dat er ten
alle tijden vier ogen op de kinderen gericht (kunnen) zijn. Wij voldoen hier ruim aan, met Anneke en Piet in
huis, stagiaires en vrijwilligsters en natuurlijk de collega’s. Als we in een uitzonderlijk geval maar één
personeelslid op de groep hebben staan, is Piet of Anneke altijd hiernaast aanwezig en kan ieder moment
van de dag even (onverwachts) binnenlopen. Er hoeven dus niet altijd 4 ogen op de groep aanwezig te zijn,
als er maar regelmatig iemand onverwacht even binnen komt lopen. Dit beleid is naast het kind-leidster ratio
actief. Bij nieuws over dit onderwerp wordt dit naar de ouders gecommuniceerd.
Aanmeldingen
Als een ouder een nieuw kindje aantrekt voor de groep, dan krijgt deze ouder 3 ruildagen.
Zomer- en meivakantie
Er worden vakantieformulieren met de ouders mee naar huis gegeven. Deze formulieren krijgen we graag zo
spoedig mogelijk terug, zodat wij de bezetting voor de zomervakantie vast kunnen leggen.
Jaaragenda
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Deze wordt aan alle ouders meegegeven. Ouders krijgen nog verdere informatie per uitje. Hierin kan ook een
vraag staan om zitjes mee te nemen als we met de Kombino bus weg gaan.
Rondvraag
-Is er altijd een BHV’er aanwezig?
Ja, nu is dat nog Piet, Anneke, Christa en Eva gaan in mei deze cursus ook volgen, zodat er zeker altijd iemand
aanwezig is.
-Hoe zit het met de brandveiligheid?
Er hangen in de groepsruimte en in de slaapkamer een brandmelder, dit is ook door de brandweer als
voldoende goedgekeurd. Er zijn 2 nooduitgangen nodig, terwijl er 2 nooduitgangen zijn vanuit de
groepsruimte. We doen iedere maand een brandoefening, volgende maand zal de brandweer daarbij
aanwezig zijn. We oefenen vanuit het slechtste scenario. Door regelmatige brandoefeningen voorkomen we
paniek.
- Is de buitendeur in gebruik wel brandveilig?
Op de buitendeur zit een extra slotje aan de bovenkant, omdat kinderen de deur anders zelf open konden
krijgen. Iedereen die hier werkt, weet dat dat slotje er zit en hoe het werkt. In de toekomst als er meer
budget is, kan er naar een panieksluiting gekeken worden. Door regelmatige brandoefeningen voorkomen
we paniek.
- Wat doen we als er een onbekend persoon aan de deur staat?
We doen de deur alleen open als we de persoon achter de deur herkennen, of als we geinformeerd zijn dat
er iemand zou langskomen. Als wij nergens van op de hoogte zijn, doen we de deur niet open en kunnen we
door het raam heen communiceren. We gebruiken de hal als sluis (tussendeur kan ook op slot), als we er
even iemand bij moeten halen. Bijvoorbeeld als er iemand is met een afspraak met Anneke. We geven nooit
kindjes mee aan vreemden.
- Wie heeft er nog fietsjes, kinderwagens, etc. over?
Vanuit ons de vraag of ouders nog kinderwagens, fietsjes of loopfietsjes over hebben? Wij kunnen wel een
nieuwe aanwinst gebruiken!
Evaluatie
Ouders vonden de avond functioneel en zeer informatief.
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