Notulen overleg Ouder Commissie De Vlinderboom
Datum:

di 26 mei 2020

Tijd:

20.00-21.30

Adres:

digitaal

Aanwezig:

Anne, Monique, Anne, Maggie Angelique, Tineke en Joyce

Afwezig:

_

Opening
Bijzonder welkom aan de nieuwe OC leden Angelique en Anne! Er wordt een kort voorstelrondje
gedaan.
Agendapunten
Maatregelen RIVM
Ervaringen ouders: kdv De Vlinderboom wordt als enorme hulp beschouwd in deze coronatijd, er
wordt meegedacht, er zijn mogelijkheden om de opvang op een goede en veilige manier te regelen.
Het voelde voor sommige ouders als best spannend, maar door de maatregelen die De Vlinderboom
getroffen heeft, geeft het vertrouwen.
Het schriftje dat weer geïntroduceerd is, is goed en fijn om toch op de hoogte te blijven en om de tijd
dat ouders binnen zijn te verkorten. Het was op initiatief van de leidsters zelf. Wel is er voor een
invulformulier gekozen, zodat het sneller ingevuld kan worden. Ook voor de andere ouder die het kind
niet ophaalt, is het fijn om zo terug te kunnen lezen hoe de dag verlopen is. Er wordt gevraagd of het
digitaal zou kunnen, maar daar is nu geen systeem voor en er zou een investering gedaan moeten
worden in apparatuur. Bovendien kan het schriftje bij mooi weer ook eenvoudig naar buiten
meegenomen worden om in te vullen. Er is wel nagedacht over digitalisering, maar dat is momenteel
niet haalbaar.
Het kasteel is ook heel leuk en goed dat het van tevoren op Facebook stond om alvast aan de kinderen
te laten zien. Hierdoor voelde het meteen bekend voor de kinderen die het al op de foto’s gezien
hadden.
Volgens Tineke ging het brengen verrassend goed en waren de meeste kinderen heel blij weer terug
te zijn. Slechts een enkeling had verdriet bij het brengen.
Ook werd het als positief ervaren dat er op Facebook steeds leuke filmpjes en foto’s waren om de
kinderen betrokken of bezig te houden. Complimenten!
Ervaringen leidsters:
De periode 16 maart t/m 10 mei was heel vreemd voor de leidsters. Het team zag elkaar nauwelijks.
Meestal waren er maar 2 à 3 leidsters per dag op de Vlinderboom. Alles is in die periode extra
schoongemaakt en geschilderd. De leidsters maakten allerlei filmpjes en foto’s met bv. knutselideeën
voor op Facebook en Instagram, om de kinderen verbonden te houden met De Vlinderboom.

Toen de datum van openen bekend was, kwam het idee van het kasteel en dat is vervolgens
uitgewerkt. De leidsters konden amper de helft van de uren werken, maar de salarissen konden
gewoon uitbetaald worden aangezien de facturen wel door de ouders betaald werden.
De leidsters hadden geen angst om weer te gaan werken. Ze waren vooral benieuwd hoe er weer
gewerkt kon worden en welke maatregelen er genomen moesten worden.
Er zijn een paar ouders die de kinderen nog thuis houden. Een enkeling heeft het contract opgezegd
en houdt het kind thuis.
Teruggave bedrag door Belastingdienst en De Vlinderboom
Tot 8 juni krijgt men het deel van de Belastingdienst terug, ook al is De Vlinderboom 11 mei weer open
gegaan. Het verschil tussen het factuurbedrag van De Vlinderboom en de teruggave door De
Belastingdienst wordt over de periode 16 maart t/m 10 mei bovendien door De Vlinderboom aan de
ouders teruggestort. Dit gaat automatisch in 1 batch. Dit geldt voor alle ouders, ook voor die van de
kinderen die wel naar de noodopvang zijn geweest.
Er zijn een aantal ouders die aangegeven hebben dat ze het bedrag niet terug hoeven, maar omdat dit
administratief gezien in 1 keer voor alle ouders gecorrigeerd wordt, kan De Vlinderboom de bedragen
van desbetreffende ouders niet houden. Indien ouders het bedrag toch willen doneren aan De
Vlinderboom voor bijvoorbeeld een bedankje of voor de Dag van de Leidster, kunnen we kijken of we
dit tegelijk kunnen communiceren in de brief over het inzamelen van geld vanuit de OC. Men zou door
middel van een link met een betaalverzoekje met de omschrijving “OC” en het zelf te bepalen bedrag,
dan alsnog die donatie kunnen doen.
Gemiste dagen tot 8 juni kunnen niet ingehaald worden, daar is immers ook niet voor betaald.
Hoe nu verder?
Het nieuws wordt goed in de gaten gehouden. Voorlopig blijft het team dit zo doen. Het beleid over
de “snotneuzen” is een beetje bijgesteld. Zie volgende agendapunt.
Brief over beleid snotneuzen
Tineke heeft een conceptbrief over het aangepaste beleid voor snotneuzen naar de OC gemaild. De
brief is wat de OC betreft duidelijk. Normaal wordt nu ook al een afweging gemaakt of er een risico is
als een kind klachten krijgt. Leidsters hoeven niet alleen erover te beslissen als een kind bv. gaat
niezen, hoesten of andere klachten krijgt. Er wordt altijd overlegd voordat de ouders of verzorgers
gebeld worden.
Aan de brief zal toegevoegd worden dat men bij twijfel kan laten testen, alhoewel het testen geen
pretje is. Het is wel goed dat ouders weten dat dit een optie is. De OC gaat akkoord met het
aangepaste beleid.
Jubileum
De Open Dag (het feest ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan) kon helaas niet door gaan.
Waarschijnlijk wordt volgend voorjaar het 11-jarig bestaan gevierd.

Feestweek & dag van de leidster
De feestweek zal in september georganiseerd worden, dus niet in juni zoals gebruikelijk. De dag van de
Leidster valt op 17 september, die week zou wel passend zijn. Er is gekozen voor het thema “Diep in
de zee”.
Inzameling bijdragen door ouders
Anne heeft de voorbeeldbrief van vorig jaar nog en zal deze aanpassen, uitgaande van de feestweek
van 14 t/m 18 september. In de aankondigingsbrief wordt aangegeven dat de kas van de
Oudercommissie gebruikt wordt voor cadeaus aan de leidsters bij bijzondere gelegenheden (geboorte
kind, huwelijk, afscheid e.d.), voor cadeaus aan de kinderen / het kdv in de feestweek, voor een
bedankje aan de juffen op de Dag van de Leidster. Momenteel is de kas leeg. Indien ouders een
financiële bijdrage willen en kunnen leveren aan bovenstaande geschenken, dan is die van harte
welkom. Hier wordt dan indien mogelijk de tekst met link aan toegevoegd over het betaalverzoekje,
waarbij men zelf het bedrag kan kiezen.
Peter zal de bijdragen van de ouders dan weer naar de Penningmeester overmaken en dan kunnen we
alvast een bedankje voor de leidsters regelen. Eind augustus sturen we dan een reminder. Dan zal ook
meer bekend zijn over de feestweek en kunnen we de knutseltip aan de brief toevoegen.
Afscheid OC leden
Timo is 11 juni jarig, daarom is dit de laatste OC vergadering van Anne Butterhoff.
Veerle is er 13 juli voor het laatst, ze is 3 augustus jarig. Maggie zal eind augustus stoppen als lid van
de OC. Anne van Zeeland neemt de penningmeestertaak over. Maggie zal haar t.z.t. het Excelbestand
toesturen met een toelichting.
Van oud-OC lid Veerle hebben we nog geen afscheid kunnen nemen. Dit doen we hopelijk binnenkort
onder het genot van een borreltje.
Nieuwe leidster
Vanaf 1 juni komt een nieuwe collega: Imke van der Lee. Ze valt eerst op alle groepen in, omdat het
een ongebruikelijke situatie is nu. Op zich raakt ze zo wel op alle groepen goed ingewerkt. Ze heeft al
10 jaar ervaring in de kinderopvang en heeft zelf een kindje van één jaar oud. Het is nu heel krap met
de bezetting. Er werd regelmatig 5x 9 uur gewerkt, dus wel fijn dat Imke erbij komt!
Rondvraag
Er zijn geen vragen. Anne neemt afscheid en gaat graag t.z.t. mee borrelen als het weer kan.
Tineke geeft aan dat indien het bij de volgende vergadering mogelijk is, we de vergadering dan
hopelijk kunnen afsluiten met de borrel op een nader te bepalen locatie. Hierbij zullen Veerle en Anne
dan ook uitgenodigd worden en dit zal dan ook het afscheid van Maggie zijn bij de OC.
Sluiting om 21:00 uur
Nieuwe datum vergadering:
Donderdag 20 augustus om 20:00 uur. Tineke is dan met vakantie, maar Manolya kan indien nodig
aansluiten. T.z.t. geeft de OC aan of Manolya erbij moet zijn. Maggie is er dan voor het laatst bij.
Bedankt aan Anne Butterhoff voor 4 jaar enthousiaste deelname aan de OC! En dank aan iedereen
voor de efficiënte vergadering!

