Notulen vergadering oudercommissie Admiraal de Ruyter
dd 04-10-2016
Aanwezig: Ellen, Saskia S, Wanda, Marc, Lieke
Afwezig: Juditch, Saskia B
1. Notulen laatste vergadering
Geen opmerkingen over notulen van juli
2. Overheidsberichten
Harmonisatie met peuterspeelzalen. Mogelijk een kans voor de kinderopvang. Ook de
peuterspeelzalen moeten toeslagen krijgen en dus hogere prijzen. Wanda ziet genoeg
mogelijkheden.
Betalingen direct via de belastingdienst. In 2019 een proef en in 2020 alle ouders. Hoe gaat
dit lopen? Weinig bekend over hoe de overheid dit wil opzetten.
3. Nieuws Meelfabriek / huidige gebouw
Recentelijk mail over het plein.
Petra Sánchez van de gemeente Leiden over de huidige situatie.
Veel bezwaren bij de gemeente over meel fabriek, daardoor weinig voortgang in de bouw.
Misschien BSO onderste boven naar deze locatie. Groep van ongeveer 20 kinderen. Mogelijk
per 1 januari 2017. Is dit een probleem of wordt het dan te grootschalig? Daar er twee leden
van de OC niet aanwezig waren is dit een week later binnen de OC besproken, er waren geen
bezwaren.

4. Belangrijke data
Geen verdere bijzondere data
5. Evaluatie BBQ
Erg positief bevallen. Volgend jaar in de jaarkalender juni / juli. Voor herhaling vatbaar.
Thema avond mogelijk bij het Tuynhuis erbij. Indien BSO onderste boven hier dan wel.
Idee: Opvoeden en/of uitzoeken scholen.
6. Nieuwe opleidingsplan
Kinderopvang academie. Hier komt niets terug naar de ouders ook ivm privacy gevoelige
informatie. Volgens Wanda worden veel berichten geplaatst. Marinda en Monique controleren
op de achtergrond hoe er mee omgegaan wordt.
7. Ouder login

Onduidelijkheden zijn opgelost. Hoe wordt ermee gewerkt. Volgens Ellen gaat dit wel goed.
8. Rondvraag
Marc: samenstelling, hoe mee verder. Ellen heeft nog geen respons gehad voor nieuwe leden.
Op de website moet deze ook ge-update worden.
Saskia: nieuwe prijzen en de gesloten dagen in 2017
De nieuwe prijzen zijn voornamelijk voor de BSO gestegen.
Voor BSO zijn er wijzigingen om de tijden op te vangen. Hierdoor voor de individuele
locaties een aparte BSO tarief. Uurprijs is wel gelijk aan maximaal te ontvangen vergoeding.
Ook hier heeft de OC nog over nagedacht. Wel flinke stijging, maar na voorleg en
verheldering en verduidelijking vanuit kantoor is het geaccepteerd.

