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Nr.: 4.3.3 Overlegstructuur
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: 18 april 2019
: Hans van Slooten
: Hans
: Floortje Heinen (BSO DGW), Annemiek Joosten (De Hoven),
Joyce Walschots, (DGW/Wiitering.nl- KOV) en Joris Roefs (OC De Sprong)
: BSO Wittering.nl, BSO DGW

omschrijving

Actie door

1. Notulen 25 oktober 2018 vastgesteld
2. Begroting 2019; Deze is opgesteld en heeft naar verwachting
een positief resultaat van ca. € 35.000,- een winstmarge van
1%
6% is gewenst. Zeker gezien de negatieve cijfers van 2017
en 2018
3. Sluitingsdagen 2020; naar verwachting wordt dit maandag 04
mei en vrijdag 25 september.
Sluitingsdagen zijn ruildagen. In de algemene voorwaarden
staat niet vermeld dat dit geen ruidagen zijn. Er zal een
rectificatie verzonden worden aan alle ouders hierover. De
informatie zoals verzonden door de locatie is dus juist.
Op basis daarvan zal 27 december 2019 dus ook vervallen
als sluitingsdag en gaan de locaties open.
20 sept gaat naar 27 sept. Dit is de definitieve datum van het
HippeHappen festival.

Hans

4. Mazelen, Standpunt besproken. Wij volgen de wetgeving.
Weigeren kan en mag nu niet. Standpunt staat ook
gecommuniceerd op onze website.

https://www.onskindbureau.nl/nieuws/17300/vragen-overmazelen
5. Vaccinatiebeleid; dit loop nog. Joris verspreid een
adviesaanvraag voor De Sprong hierover. Tevens de
resultaten van de enquête hierover aan de ouders van De
Sprong. Dit wordt in behandeling genomen door Femke.
6. Brainstorm contract 51 weken, besluit niet doen.
7. Effecten IKK, GGD controles; Tip; uitleg aan ouders via
nieuwsbrieven locaties; wat ziet u bij ons van het IKK, de
effecten!
8. Enquête oudertevredenheid. De enquête van 2018 geeft niet
de juiste informatie. Is niet uit te splitsen naar locatieniveau.
Jammer. In nov 2019 wordt dit opnieuw gedaan middels een
integrale kindcentrummonitor. OKB werkt nu aan de voorkant

Femke/Hans

LM-ers

Hans
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mee om er zorg voor te dragen dat dit gesplitst wordt per
locatie en dat er relevant vragen inzitten voor het meten van
de tevredenheid aangaande kinderopvang
9. Naamgeving COC, wordt verandert in CO
10. Eer wordt gewerkt aan een nieuwbrief voor ouders/verzorgers Hans
vanuit OKB (2x per jaar)
Inhoud 1e nummer:
- BSO afname die enkel kan indien men contract heeft met
OKB. Advies om in ieder geval een 0 uren contract af te
sluiten met OKB
- Kindcentrummonitor, hoe de respons te vergroten
- Sluitingsdagen 2020
- Infoavond 28 oktober Hanneke Poot, sensorische
ontwikkeling van kinderen
- 5 mei 2020; Nationale feestdag (1x per 5 jaar)
Volgende bijeenkomsten CO 12 sept en 23 okt 2019 Tijdstip; 19.30-21.00 uur
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