
Notulen LOC Het Mereltje locatie Planetenbaan 

 
Datum:  19-06-2020 

Aanwezig LOC:  S. (voorzitter LOC)  

   N. 

   G.    

   M.  

Aanwezig Mereltje:  M. (Coördinator BSO) 

   D. (Personeelszaken) 

   R. (vestigingsmanager) 

Afwezig:  C. (LOC) 

 

1.  Vaststellen Agenda  

Agenda is vastgesteld. M. is voor de eerste keer aanwezig als lid van de Lokale Ouder Commissie 

van de locatie Planetenbaan. Naast R. zijn dit keer ook M. en D. aanwezig vanuit ’t Mereltje. C. 

(LOC) heeft zich afgemeld voor de vergadering. 

 

2. Terugkoppeling MT 

Terugkoppeling vanuit het MT heeft vooral betrekking op punt 4 van de agenda en komt daar 

aan bod. 

 

3. Kiezen nieuwe voorzitter 

 N. en M. zullen gezamenlijk de huidige taken van de voorzitter op zich nemen. Daarbij zal N. 

zich meer op het organiseren van de vergaderingen richten en M. de notulen op zich nemen. 

 Wat betreft de Centrale Oudercommissie geeft G. aan dat het waarschijnlijk ook prima zal zijn 

als er meerdere ouders vanuit de Planetenbaan aanhaken. R. checkt bij Directie hoe zij hier 

tegenover staat. 

  

4. Teruggave eigen bijdrage en communicat ie daar omheen 

 Maandag zal ter review een draft brief gedeeld worden met de Centrale Ouder Commissie. 

Woensdag zal de brief naar de ouders verstuurd worden. 

 

5.  Maatregelen wanneer bij medewerkers Corona-besmetting wordt geconstateerd    

 Drie medewerkers hebben griepverschijnselen gehad en zijn meteen naar de bedrijfsarts gegaan 

en getest op Corona. Bij de man van 1 van de medewerkers is Corona vastgesteld waarop zij 

in quarantaine is gegaan. 

 Verder begeleid de GGD de KDV's en BSO's, waarbij er daar een protocol klaarligt. De GGD 

bekijkt bij vastgestelde besmettingen ook wie waar geweest is. 

 

6.  Verloop 

 Het gevoel is dat het verloop meevalt. Vooral groep Sterre had wat verloop door verloven en 

daar aan gerelateerde verschuivingen in de bezetting. Er is een mail verstuurd met daarin de 

nieuwe bezetting van Sterre, verder zal dit alleen gebeuren bij veranderingen.  

 

7.  Wachtlijsten BSO 

 De wachtlijsten worden op het moment ingelopen. De beperkingen qua aantallen liggen vooral 

in het verkrijgen van personeel, waar nu voor geworven wordt. Recentelijk is M. zijn contract 



uitgebreid naar vier dagen, wat erg prettig is. Het is het doel van 't Mereltje om op alle locaties 

een man te hebben werken op de BSO. 

 N. geeft aan dat vooral de onzekerheid rondom de toekomstige beschikbaarheid van plekken 

vervelend is. Er zal met A. (planning) gekeken worden hoe de communicatie rondom de 

wachtlijsten beter kan. 

 

8.  Beschikbaarheid nieuwe roosters  

 De nieuwe roosters zullen mogelijk in de eerstvolgende MMM worden meegenomen. 

 

9.  Inplannen oudergesprekken 

 De agenda van deze vergadering heeft de meest recente MMM gekruist, waarin de nieuwe opzet 

van de oudergesprekken wordt uitgelegd. De oudergesprekken, oftewel 10 minutengesprekken, 

hebben plaatsgemaakt voor een andere vorm. Hierbij zijn er verschillende momenten waarop 

pedagogisch medewerkers met ouders in gesprek gaan over hun kind. Naast de dagelijkse 

overdracht kunnen ouders, maar ook de mentor een gesprek aanvragen over het welbevinden 

van het kind. 

 

10.  Update KDV & 11. Update BSO 

 Het loopt goed op het KDV. De sfeer is verbeterd en de aanwezigheid van M. als coach wordt 

als positief ervaren. Verder zijn er wat verschuivingen binnen de locatie, waarbij M. BSO 

coördinator wordt. Zoals eerder aangegeven zijn eventuele uitbreidingen van de BSO-capaciteit 

vooral afhankelijk van beschikbaarheid van aanvullend personeel. 

 

12.  Overige ontwikkelingen 

 Het opnieuw in gebruik nemen van de Stint gaat mogelijk nog wel even duren. Het vervoer is 

nu goed rond, maar er wordt ook gekeken naar mogelijke alternatieven zoals bakfietsen.  

 

13.  W.v.t.t.k. 

 Tijdens de eerste Corona uitbraak is er goed contact geweest met de gemeente, GGD, KDV's 

en scholen. Dit hielp bij het goed inrichten van de noodopvang. Complimenten vanuit de LOC 

voor de flexibiliteit met ruilen tijdens de gedeeltelijke opening van scholen (en het niet altijd 

aansluiten van school- en opvangdagen). 

 

14.  Afspreken volgende vergadering 

 De volgende vergadering zal voor over een half jaar worden ingepland. Bij een eventuele COC 

vergadering voor die datum zullen de ouders van de LOC vooraf via een video call schakelen. 

 


