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Datum en tijd:  8 april 2017, 19.30 – 21.00  

Locatie: Hortensialaan 32 te Zeist (KDV/BSO) 

Volgende LOC vergadering: Nog te plannen 

 
1. Aanvang 
Iedereen wordt welkom geheten en bedankt voor de aanwezigheid. 
 
2. KDV/BSO 

- Let er weer op dat de deur en de poort dicht worden gedaan en dat de code niet aan kinderen 
worden vermeld. Joyce neemt dit wederom op in de MMM 

- Update over Uk&Puk: Kayleigh, Christa en Joyce zijn bijna klaar met de cursus, daarna gaan zij 
volgsysteem Piramide nog doen. Els vraagt hoe deze leidsters kunnen kennis als vlek gaan delen 
met collega’s. Joyce geeft aan dat dit gebeurt door opdrachten samen te doen, in vergaderingen 
aandacht te besteden en op de studiedag uitgebreide kennismaking te doen  vraag rond 
bredere beleid wordt meegenomen naar COC 

- Els: hoe gaat ’t Mereltje zich aan Privacy wet gaat houden  wordt meegenomen naar COC 
- Het ouderportaal werkt nog steeds niet. Joyce geeft aan dat het bijna is opgelost 
- Er zijn weer veel wisselingen, en veel extra mensen aangenomen door de grote groei. Extra 

aandacht moet weer uitgaan naar stabiliteit. In de MMM wordt de nieuwe bezetting vermeld. 
- Marloes is 1 ochtend boventallig, dat betekent dat zij verdeeld over de 4 groepen kan bijspringen 

om aan de leidster-kind-ratio te voldoen of om extra leuke dingen te doen. 
- Opheldering over de high tea (tijdstip) en de botanische tuinen (kind kan mee ook als ouder niet 

kan), communicatie mag iets duidelijker 
- Op Damiaanschool is het continu rooster in onderzoek, hoe gaat ’t Mereltje hierop inspringen. 

Joyce probeert met de directeur in overleg te raken. Zorg van de ouders (met name BSO 30) is 
dat kinderen van 14-18 uur in een relatief kleine omgeving binnen zitten. Zorg van ’t Mereltje is 
de hoeveelheid shuttles om 14 uur. Ouders zijn benieuwd naar het plan van ’t Mereltje 
(voorkeur sport, cultuur) en kijken om zich heen naar alternatieven. 

 
 

3. Actielijst 
- Alle acties zijn besproken, geen aanvullingen. 

 
4. Aandachtspunten COC / MT overleg 

- Beleid verspreiding kennis/vaardigheid Uk&Puk 
- Wet op Privacy 

 
5. Rondvraag – geen punten 

 
6. Volgende vergadering 
De volgende vergadering staat nog niet gepland, idealiter in september 2018. Nadere communicatie 
volgt. Terugkoppeling over COC MT volgt per mail. 
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7. Sluiting 
Met dank voor ieders bijdrage. 
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Acties 

Wat Wie Status 

Maatregelen Privacy Wet, naar COC Els Open 

Verspreiding kennis/vaardigheid Uk&Puk, naar COC Els Open 

52-weken pakket zou moeten toestaan dat vakantiedagen worden geruild voor 

reguliere middagen mits er plek is 

[08-04-‘18] is opgenomen in beleid 

LOC Gereed 

Nieuwsbrief naar beide ouders sturen  

[08-04-‘18] als dit is ingevuld 

VM/MT Gereed 

Foto’s op de Portal van andermans kinderen worden als groep gedownload 

[20-10-‘16] Joyce kijkt naar het toestemmingsformulier er wordt op gelet 

VM/MT gereed 

Personeelsbeleid rond terugkeer na zwangerschapsverlof: leidsters die terug 

willen naar eigen groep hebben daarover geen zekerheid. Naar COC 

[14-04-‘16] Wederom naar COC 

[20-10-‘16] Geen terugkoppeling ontvangen 

LOC gereed 

Versoepeling beleid BSO samenvoeging/ruiling of andere pakketvorm: aanbod 

mee te denken over oplossing 

LOC Gereed 

Joyce vraagt woningbouw voor plaatsing vlag of bord bij BSO nr.30.  

[20-10-‘16] Gedaan, mag niet 

LOC Gereed 

Overzicht formulieren buiten spelen BSO en bespreken beleid met leidsters 

[14-04-‘16] Gedaan 

VM Gereed 

Bespreken oversteken na klassendienst in middenbouw Damiaan 

[14-04-‘16] Gedaan 

Els Gereed 

Leidsters instrueren VM te roepen bij binnendringen onbekend persoon 

[14-04-‘16] Gedaan 

VM Gereed 

Nieuwe voorzitter LOC Hortensialaan 

[25-11-‘15] Leonne wordt voorzitter  

LOC Gereed 

Leidsterwisselingen spelen weer parten en wekken irritatie.  

[25-11-‘15] Besproken in het MT overleg. 

LOC Gereed 

Volgende bijeenkomst november 2015 LOC Gereed 

Bespreken luizenzakken met het MT. 

[20-05-‘14] Wederom naar COC/MT. Vanuit LOC echt niet wenselijk 

[04-11-‘14] Komen capes vanuit ‘de Boerderij’ locatie om te zien of dit helpt 

[18-08-‘15] Capes acceptabel compromis 

LOC Gereed 

Status 2x / jaar leidsterwissel naar COC 

[04-11-‘14] Besproken. Kwartaalroosters, lopend i.v.m. rust op locatie 

[18-08-‘15] Besproken – wel nieuwe irritatie als nieuw actiepunt. 

Allen Gereed 

Aanpassen borden & bestek BSO  VM Gereed 
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Wat Wie Status 

[18-08-‘15] is aangepast 

Opnemen aanpassen menu ‘contact’ telefoonnr. per locatie. 

[18-08-‘15] is aangepast 

VM / 

MT 

Gereed 

Splitsen en/of verduidelijken KDV/BSO onderdelen in MMM 

[18-08-‘15] is aangepast 

VM Gereed 

Eten BSO bespreken 

[18-08-‘15] is aangepast / geen nieuwe klachten – Er is een nieuwe kok  

VM Gereed 

Bespreken ouder APP COC / MT 

[18-08-‘15] is besproken 

LOC Gereed 

Afhandeling info mailbox Mereltje i.v.m. uitblijven antwoorden. 

[18-08-‘15] geen recente klachten 

VM / 

MT 

Gereed 

Status langdurig huilende kinderen  

[18-08-‘15] is o.a. tijdens de open dag besproken met de omgeving  

VM Gereed 

 


