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Datum: 30 juni 2020 

Aanwezig: 

namens ‘t Mereltje: J., R. en R. 
namens de LOC: J., A., L., A. 
Locatie: Julianalaan 

Tijd: 19.30 – 21.45 uur 

Agendapunten: 

1. Opening  
2. Mededelingen 

3. Notulen vorige keer, vervolgacties, terugkoppeling COC 
4. Terugkoppeling vanuit de locatie 

a. Laatste inspectiebezoek 
b. Overgang naar nieuwe gebouw 
c. Laatste nieuws rondom Stint 

d. Compensatieregeling – we hebben er net een e-mail over gehad, maar 
wellicht goed om op de agenda te zetten.  

5. Wvttk KDV 
a. Wachtlijst KDV 
b. App 

c. Ophalen kinderen 
6. Wvttk BSO 

a. Activiteiten BSO - Aansluiting gelijke schooltijden schooljaar 2020/2021 
b. Wachtlijst BSO 

7. Incidenten 

8. Rolverdeling LOC  
 

1. Opening en welkom 

 
2. Mededelingen 

T. stopt met de LOC wegens opzegging contract ’t Mereltje.  
R. zit vanuit ’t Mereltje er voor de eerste keer erbij. Zij ondersteunt in haar nieuwe rol J. 

en R. en is coach van de andere leidsters.  
 
3. Notulen vorige keer, vervolgacties, terugkoppeling COC 

Slofjes; Dit actiepunt is vergeten ivm corona. J. gaat met directie bespreken of ze slofjes 
mag bestellen voor de babygroep. En komt er een volgende vergadering op terug.  
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4. Terugkoppeling vanuit de locatie 

a. Laatste inspectiebezoek; Er is geen inspectie meer geweest. 
b. Stand van zaken nieuwbouw; leidsters en kinderen zitten heel fijn in de 

nieuwe locatie. Er is veel daglicht, alles nieuw en schoon. Het bevalt heel erg 

goed. De tuin wordt stapgewijs aangepakt (er komt nog en speelbosje) en de 
zonwering volgt in 2021. Daar is momenteel geen budget voor beschikbaar.   

c. Laatste nieuws rondom Stint; Er is geen nieuws meer vernomen rondom de 
Stint. ’t Mereltje heeft gekeken naar alternatieven, maar heeft geen goede 
oplossingen gevonden dan de auto’s die nu ingezet worden. De LOC merkt op 

dat dit dus weer een zomervakantie zonder uitjes gaat worden. De LOC vindt 
dit wel heel erg jammer en hoopt dat de BSO gaat kijken naar leuke 

activiteiten, ook buiten de locaties om. Zodat de vakantie BSO wel anders is 
dan de normale BSO. Op de volgende vergadering van de LOC zal dit punt 
terugkomen op de agenda.   

 
5. Wvvtk KDV 

a. Wachtlijst; Er zijn veel rondleidingen en nieuwe plaatsingen. Soms moeten 
ouders nog wachten op de door hen gewenste dag. Er zijn in het nieuwe 
gebouw nog lokalen leeg, maar ’t Mereltje wil eerst goed personeel werven 

voordat ze een nieuwe groep openen. Goed personeel vinden is lastig.   
b. App; de app werkt niet. LOC geeft aan dat met name de overdracht in de 

middag op de groep korter kan door een goede overdracht via de app te 
geven. J. vraagt de COC leden dit punt mee te nemen naar de COC 
vergadering.  

c. Ophalen kinderen; Het ophalen van kinderen op de creche gebeurd soms met 
hele gezinnen. Tijdens de coronacrisis kon dit niet en dit is ’t Mereltje goed 

bevallen. Ze willen dit ook doorzetten na de coronacrisis door 1 ouder of 1 
oudere broer/zus een kind op te laten halen. Dit bewaakt de rust op de groep. 
LOC steunt ’t Mereltje hierin.   

d. Compensatieregeling; J. verteld als COC lid op welke manier de COC 
betrokken is bij de compensatieregeling voor ouders.  

’t Mereltje geeft ouders een aantal uren terug ter compensatie die moeten 
ingeruild zijn voor de zomervakantie 2021.  
De LOC vraagt zich af hoe ’t Mereltje dit wil realiseren met het huidige 

ruilbeleid en ruilmogelijkheden.  
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6. Wvvtk BSO 

a. Activiteiten BSO/ Aansluiting gelijke schooltijden schooljaar 2020/2021 
Er wordt door ’t Mereltje gekeken naar leuke activiteiten die aansluiten bij de 
leeftijd. De BSO heeft een activiteitenplan opgesteld met 6 pijlers (o.a. techniek, 

dans, sport). Zo is het plan om samen met de kinderen die dat willen zes weken 
te werken aan een toneelstuk en dan wellicht een uitvoering.  

De LOC adviseert de BSO om hierover te communiceren. Helemaal omdat er met 
onvrede onder ouders naar de activiteiten voor de vakantie BSO (niet op pad 
kunnen) wordt gekeken en ouders willen weten hoe de BSO het gaat oppakken 

met de aansluiting school-BSO.  
Kinderen mogen ook ideen aandragen voor leuke activiteiten.  

Daarnaast wordt er vanuit de LOC aandacht gevraagd voor het maken van 
huiswerk tijdens de BSO. Voor de oudere BSO kinderen belangrijk om dit op de 
BSO te kunnen doen. LOC vraagt de BSO de mogelijkheid duidelijk te maken bij 

de kinderen.  
b. Wachtlijst BSO 

Er is een wachtlijst voor de BSO, maar tegelijktijd merkt ’t Mereltje ook dat de 
coronatijd zorgt dat ouders gaan opzeggen. De komende maanden moet blijken 
hoe groot de wachtlijst is.  

c. zichtbaarheid personeel BSO 
Ouders weten soms niet bij wie ze moeten zi jn. ’t Mereltje gaat de leidsters 

voorzien van een naamkaartje.   
 

7. Incidenten 

a. De incidenten van de vorige keer zijn geevalueerd. Verder zijn er geen nieuwe 
incidenten geweest.  

 
8.  Rolverdeling LOC 

In de COC zitten J. en A. 

Voorzitter LOC: A. 
 

Vanuit BSO zijn J. (school) en A. (nieuwe gebouw) vertegenwoordigd. 
Vanuit KDV zijn A. en L. vertegenwoordigd. Beiden nieuwe gebouw. 

 

Wat moet er nog bij voor een volledig functionerende LOC: 
1 KDV lid 

4 BSO leden 
 

’t Mereltje stuurt een nieuwsbrief eruit met een oproep aan ouders om zich aan te 
melden.  


