Ouderraad bijeenkomst 2013 – 1 LOO
Datum: 15 januari 2013 17.30 uur
Aanwezig: Marriëtte, Per, Nynke, Marieke
Notulist & tijdbewaker: Per

0. Opening
Marriëtte opende de vergadering en bedankte Nynke en Marieke voor hun bereidheid om ZieZoo te steunen
door deelname als Ouderraad op ’t Loo (OR LOO)
1. Notulen vorige bijeenkomst en bespreking actiepunten (zie notulen) – n.v.t.
2. Rol Ouderraad
Marriëtte heeft de wettelijke rol van een Oudercommissie (bij ZieZoo: Ouderraad) toegelicht. Zowel Nynke als
Marieke hebben ervaring hiermee door deelname aan andere Oudercommissies bij eerdere opvang.
Onderstaande onderwerpen werden besproken:
a. Reglement
Nynke en Marieke zullen de taken Voorzitter en Secretaris onder zich verdelen. Actie: OR
Na studie van het “standaard” ZieZoo Ouderraad reglement zal de OR LOO aangeven of er behoefte is aan
een lokale LOO aanvulling.
OR LOO roept zelf bijeenkomsten bij elkaar naar behoefte. De houders (Marriëtte en Per) kunnen ook
naar behoefte uitgenodigd worden voor (gedeeltes) van OR LOO vergaderingen
b. Reglement klachten ouders + OR (+ jaarverslagen)
Als lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang volgen wij de algemene voorwaarden en het convenant
die door deze afgesloten zijn. Daaruit vloeit ook de klachtenprocedure voort voor ouders en voor OR. De
houder moet jaarlijkse een verslag maken en deze opsturen naar de GGD (is voor 2012 al verstuurd).
ZieZoo is aangesloten bij ZCKK als externe organisatie voor klachtenbehandeling voor zowel ouders als OR,
zie ook onze klachtenreglementen ouders en OR (via link ouderportal).
c. Email adres OR
or-loo.ziezoo@gmail.com Wordt door OR LOO aangemaakt en door Per op de site gepubliceerd
Actie: OR + Per.
d. Vermelding website + bord
Nynke en Marieke leveren informatie omtrent hunzelf, de kinderen en opvangdagen + foto Nynke. ZieZoo
heeft een sjabloon voor een “smoelenbord” van de OR. De OR geeft aan dat een bord vooralsnog niet
hoeft, alleen de website en evt. mailingen. Actie: Nynke+Marieke en Marriette (publiceren)
e. Notulen (publiceren) + jaarverslag (publiceren)
Notulen worden om de beurt uitgewerkt, publicatie door Per/Marriëtte. De GGD verwacht ook een
jaarverslag van de OR (graag aanleveren in januari). Daarin kan vermeld worden wat er het afgelopen jaar
is veranderd, welke adviezen gegeven zijn, mogelijk ouderraad-ouder bijeenkomsten, e.d.
f. Ouderbijeenkomsten OR
De mogelijkheid om gezamenlijke ouderavonden OR en ZieZoo werden afgesproken. De OR geeft aan dit
liever gezamenlijk dan alleen te doen, ook om opkomst te vergroten.
Bijvoorbeeld jaarlijkse film/foto-avond. Ook deelname aan “ZieZoo Café” werd besproken. De OR werd
gevraagd om voorstellen voor thema’s voor deze avond te leveren. Actie: OR
g. Communicatie met ouders
Om duidelijk te maken voor de ouders waar zij praktische informatie kunnen vinden omtrent de opvang,
“het Infoboekje” stuurt Per via de portal een link. Actie: Per
Berichten naar ouders van de OR kunnen via ZieZoo verstuurd worden (per mail)
Ook zullen wij een “OR brievenbus” op de locatie aanmaken. Actie: Per
3. Stand van zaken LOO – actuele zaken
Marriëtte en Per gaf uitleg over de moeite er is geweest t.b.v. een volledige Gebruikersvergunning voor
brandveilig gebruik van het gebouw. In eerste instantie kregen wij geen medewerking van de Gemeente
Leidschendam-Voorburg omdat het (nieuwe) Bestemmingsplan in uitwerking is. Het wordt binnenkort
vastgesteld met de bestemming Kinderopvang specifiek genoemd voor Sportpark ’t Loo. Onlangs is echter

toegezegd dat een volledige vergunning verleend zal worden op zeer korte termijn. Dat betekent dat wij
kunnen doorgaan met promotie van de locatie en niet beperkt zijn door het maximum van 10 kinderen.
ZieZoo zal inderdaad binnenkort starten met een promotiecampagne in de kranten, publieke ruimte en op
scholen, zowel Vijverhof als nabij liggende scholen.
De werving van een Franchisenemer gaat ook door. Wel zullen per en Marriëtte deze rol vervullen tot dat een
Franchisenemer geïnstalleerd is.
4. Ingebrachte onderwerpen:
Geen
5. GGD inspectie 31 jan + vragenlijst OR
De standaard GGD inspectie na ingebruikname (max 3 maanden) wordt op 31 januari a.s. uitgevoerd. De OR
dient de GGD vragenlijst voor die datum en teruggestuurd te hebben. Actie: OR
6. Eindejaarsuitkering team & kwaliteitsbewaking: enquête ouders
Marriëtte vertelde wat de intenties zijn om (kwaliteits)doelen, zowel team als individuele t.a.v. toekenning
van een eindejaarsuitkering zoals vastgelegd in de (op dit moment verlopen) cao van de Kinderopvang. ZieZoo
volgt echter de laatste cao en kent ook periodieken volgens deze toe.
Ook is het gebruikelijk voor ZieZoo organisaties om jaarlijks een enquête onder ouders te houden. Omdat
2012 te kort was voor ’t Loo wil ZieZoo graag een in het begin van 2013 houden en, zoals normaliter gepland,
een tegen het eind van het jaar. De OR stemde hiermee in.
7. Kindkaart (kenmerken) + foto’s
Het planningssysteem van ZieZoo heeft de mogelijkheid om specifiek kenmerken van iedere kind op te
nemen. Te denken aan: allergieën, zwemdiploma, foto toegestaan, etc. ZieZoo wenst dit te activeren en zal
binnenkort een mail naar ouders doen toekomen met het verzoek om deze via de portal te updaten.
8. Datum volgend overleg Ouderraad
n.t.b.
Actiepunten OR LOO
Onderwerp

Wie

Deadline

Taakverdeling OR LOO bepalen

OR

Z.s.m.

Lokaal reglement toevoeging formuleren ?
Aanhangsel reglement ondertekenen en retourneren of scannen/mailen.

OR

Z.s.m.

Klachtenreglementen doorlezen

OR

OR email activeren en publiceren

OR => PA

Z.s.m.

Persoonlijk stuk van OR-leden + foto Nynke t.b.v. website en info naar ouders

NZ + MO

Z.s.m.

Thema voorstellen t.b.v. ouderavonden en ZieZoo Café

OR

Volgende OR/ZZ
vergadering

Mail naar ouders met link naar infoboekje

PA

Uitgevoerd

Brievenbus/bakje OR op locatie

PA

Z.s.m.

GGD vragenlijst invullen en retourneren

OR

29/1/13

