
Notulen Oudercommissie overleg Kinderdagverblijf ‘t Koetshuisje 
 

Datum:  Maandag 8 juli 2019 

Tijd:   19.00 uur 

Locatie:  Arnhem 

Aanwezig: Dimpfy, Ellen, Marcel en Kim 

Notulist:  Ellen 

Afwezig: Rutger 

1. Welkom  

Welkom Allemaal. Mededeling van Dimpfy, zij zal stoppen als oudercommissielid. In de volgende 

vergadering zullen we dit afscheid gaan vieren en haar bedanken voor de fijne samenwerking van de 

afgelopen tijd. 

2. Tarieven 2020 

Doorgaans is ‘t Koetshuisje als één van de eersten met nieuwe tarieven voor het komende jaar. De 

kinderopvangbranche blijft echter volop in ontwikkeling met veel zaken die in elkaar grijpen. Uit 

onderzoek blijkt bijvoorbeeld, dat de werkelijke kosten van ondernemers in de kinderopvang door de 

nieuwe kwaliteitseisen in 2019 meer zijn gestegen dan verwacht en maar deels aan klanten zijn 

doorberekend. Dit jaar zullen Walter en Kim later komen met de adviesaanvraag richting de 

oudercommissie. Dit heeft onder andere te maken met de grote onzekerheid omtrent wat de nieuwe 

CAO kinderopvang per 01-01-2020 ons zal gaan brengen. De oudercommissie heeft hier al een brief 

over ontvangen van Walter en Kim. De verwachting is dat eind september het advies m.b.t. tarieven 

2020 bij de oudercommissie ligt en dit zal besproken worden in het OC overleg van oktober 2019. 

3. Ruildagen 2020 

De ruildagen voor ’t Koetshuisje blijven in 2020 op 5 ruildagen per jaar per kind. 

4. Evaluatie warme maaltijden service 

Sinds kort is het mogelijk om online de warme maaltijden te bestellen en vervolgens mee te nemen 

bij het ophalen van hun kind(eren) op ’t Koetshuisje. Hier wordt al veel gebruik van gemaakt. Positief 

verlopen.  

5. Workshop EHBO voor baby’s en kinderen 

Op 4 september wordt de workshop EHBO voor baby’s en kinderen georganiseerd door ’t 

Koetshuisje. De opgaves zijn snel en soepel verlopen. Deze avond is helemaal VOL.  

6. Rondvraag 

Ellen:  Hitteplan. Het hitteplan is besproken tijdens de vergadering. ’t Koetshuisje heeft verschillende 

maatregelen genomen zoals screens, rolluiken en er zijn ventilators aanwezig. Elke dag worden de 

screens in de ochtend naar beneden gedaan en blijven de luiken van ’t Koetshuisje dicht. Daarnaast 



wordt er extra veel gedronken met de kinderen maar ook veel zout gegeten (bijvoorbeeld bouillon, 

zoute sticks, tuc tuc et cetera). 

Marcel: Drinkmomenten. Marcel geeft aan dat het misschien goed is om nog een extra drink moment 

aan te bieden aan het eind van de dag. Dit wordt door gegeven aan de pedagogisch medewerksters. 

 

 

Datum volgende overleg:  Oktober 2019 (datum nog niet bekend). 

(1x per kwartaal) 


