Notulen oudercommissie vergadering ‘t Koetshuisje
20-04-2021
19:30 – 20:15 uur
(Digitaal via teams)
Aanwezig:

Kim, Lotte, Marcel, Robby (Notulist)

Corona Regels
Als je klachten hebt blijf je thuis. Dit om het personeel te beschermen. Mochten de medewerkers
hierdoor ziek worden moeten medewerkers zich weer laten testen. Nieuwe regel is dat alle kinderen
in quarantaine moeten. Kinderen moeten tien dagen in quarantaine mits je als ouder je kind na vijf
dagen laat testen.
SVB
De teruggave van het SVB zal waarschijnlijk in Juni worden. Ouders die de toeslag ontvangen en die
altijd door hebben betaald, die hoeven niks aan te vragen. Die krijgen de brief binnen van het SVB
(begin Juni) en in Juni zal het resterende bedrag terug krijgen. Ook al heb je gebruik gemaakt van de
noodopvang, iedereen krijgt resterende bedrag terug tot het maximum uurtarief. Ouders die niet
geweest zijn op het Koetshuisje zijn al terugbetaald door ‘t Koetshuisje. Meer informatie hierover
komt in de nieuwsbrief van mei en komt op de website te staan.
GGD Inspectie
‘t Koetshuisje heeft telefonische gesprek gehad met Rianne voor de jaarlijkse inspectie. Dit omdat
het vorige keer goed was en i.v.m. de corona maatregelen. Ook hebben ze Kim gesproken en alles
was goed en positief! Geen opmerkingen!
Medewerkers
Lisanne is weer terug van haar zwangerschapsverlof en pakt haar taken als assistent leidinggevende
weer op. Lisanne zal voor het Koetshuisje weer het vaste aanspreekpunt worden voor ouders en de
medewerkers.
Mayke is met verlof gegaan vervolgens gaat ze met zwangerschapsverlof, vanaf 25 augustus is Mayke
weer terug op ’t Koetshuisje.
De casemanager van Linda is Betsy en dit loopt via de Arbodienst. Zodra er meer informatie is wordt
de oudercommissie op de hoogte gebracht.
Bezetting/Planning momenteel op ‘t Koetshuisje
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Lisanne
Lisanne
Rianne
Rianne
Frenky
Frenky
Cynthia
Puck
Poeka

Donderdag
Frenky
Puck
Cynthia

Vrijdag
Lisanne
Rianne
Puck

Minibieb Koetshuisje
Op korte termijn gaat er een minibieb komen bij ‘t Koetshuisje. Hierin worden boekjes aangeboden
om te lenen/ruilen. Dit is om de taalontwikkeling te stimuleren. Hij komt bij de voordeur te staan.

EHBO/BHV Cursus
De herhalingslessen zouden in januari plaats hebben gevonden maar door corona werd dit
verschoven naar maart. Medewerkers zijn na deze lessen weer gecertificeerd voor het hele jaar.
Pedagogisch documenteren Workshop
De medewerkers zijn bezig met een workshop pedagogisch documenteren. Dit is een workshop die
de medewerker laat reflecteren op hun eigen handelen. Het helpt de medewerkers bij het leerproces
te ondersteunen in de motivatie van de kinderen.
De volgende workshop gaan de begeleiders aan de slag met de ruimte als 3e pedagoog. Hierin gaan
ze kijken naar ruimtes zo inrichten dat kinderen direct geprikkeld worden tot spel tot fantasie.
Update Bitcare
Er zijn nog wat problemen met Bitcare. De app wilt nog weleens vast lopen. Kim gaat nog contact
opnemen met Bitcare om te kijken wat er precies misgaat. Ouders hebben een instructie mail
gekregen over het automatisch updaten van Bitcare. Tip voor de problemen zou kunnen zijn om de
lokale data te verwijderen. Mocht je dit doen dan hoef je ook niet bang te zijn dat alle
informatie/foto’s worden verwijderd.

