
LOC overleg Groenekanseweg/Rietakker – conference call 
Maandag 16 maart 2020 

Agenda voorstel: 

1. Huidige situatie (Corona) kdv/bso 

2. Communicatie Delta (5 min.) 

3. Overgang kdv > bso (per verjaardagsdatum) 

4. Loden leidingen 
5. Rondvraag 

Aanwezig 

F., M., W. (LOC) 
E., D. (Mereltje) 

Notities: 

Punt 1 

 Vijf kinderen, extra aandacht besteed aan hygiëne, positieve berichten van de ouders die 

opvang nodig hebben. 

 Vandaag contact geweest met Burgemeester & wethouders. 

 Als het zo blijft als vandaag, dan lukt dit wel. Maandag altijd rustig, dinsdag vaak wat drukker. 

 Van niet van alle ouders bekend wat voor werk ze doen. 

Punt 2 

 Contract voortgezet, informeel geïnformeerd, voorschoolse opvang wordt helaas niet 

geboden, verantwoordelijkheid wordt bij elkaar neergelegd. 

 Voorschoolse opvang zeer weinig structurele vraag naar. School moet het regelen. Door de 

nieuwe wet IKK kan ’t Mereltje geen voorschoolse  opvang regelen met hun medewerkers. Er 

wordt te weinig gebruik van gemaakt. De school moet dit aanbieden.  

 Tekstvoorstel maken voor M. 

Punt 3 

 Precieze mogelijkheden niet geheel duidelijk. 

 Overgang van kdv naar bso blijft een struikelblok.  

 Halverwege de maand (16e) biedt vaak wel mogelijkheden. 

 Kosten van kdv ten opzichte van bso  

 E. zoekt dit even na bij A. Inmiddels A. gesproken. Contracten kunnen alleen per einde van de 

maand opgezegd worden. Halverwege de maand kan er een overstap gemaakt worden van 

kov naar bso. Het is afhankelijk van wanneer het kind 4 jaar wordt wat er wel en niet 

mogelijk is. Afdeling planning denkt wel met ouders mee in mogelijkheden.  

Punt 4 

 E. heeft informatie ontvangen van J.  
Onze kinderdagverblijven aan de Planetenbaan en Julianalaan zijn gerealiseerd na 1960.  
Dit houdt in dat er geen loden leidingen meer werden gebruikt.  
Op de Groenekanseweg is de boerderij, deze is  voor 1960 gebouwd.  



Bij de verbouwing tot een kinderopvang in 2004, zijn hier koperen leidingen gebruikt en/ of 
kunststof. 
Voor de zekerheid hebben we een test laten uitvoeren, dat positief is bevonden. Uitslag is 
naar de COC verstuurd. 

 E. laat dit opnemen in de MMM. 

Wvttk 

 M.: per eind april gaat dochter van KDV af naar BSO. Ze kan dan de BSO vertegenwoordigen 

in de LOC. Vraag is even voor bezetting van de LOC KDV Boerderij.  

 E. en W.  checken even voor de teamsamenstelling LOC voor de verschillende functies en 
vestigingen. 

 


