Oudercommissies Stichting BSO Popeye
Verslag gezamenlijke oudercommissievergadering
Dinsdag 13 maart 2018 20.00 uur, Prinses Marijkestraat 1 Diemen
Oudercommissieleden:
locatie Sint Petrus: Janneke Vet
locatie Zeeburg: Henk Spaan, Ingeborg Meulman
Locatie Venser: vacature
locatie Marijkestraat: Ingeborg Meulman
locatie Kruidvat: Aleksandra Ikhimokpa (afwezig met bericht), Shallu Dhawan
locatie Meridiaan: Wieneke van Doorn (afweig met bericht), Maartje de Groot
locatie Noorderlicht: Heleen Steur, Bart de Ree

1. Opening: voorzitter van deze gezamenlijke vergadering is Shallu Dhawan.
2. Vaststellen agenda: er is een aanvulling op de agenda. Heleen brengt het extra
punt Privacyregels in.
3. Afspraken vorige vergadering worden nagelopen. Het verslag is in deze vergadering
officieel goedgekeurd en ondertekend.
4. Mededelingen:
- Medewerkers in dienst: er zijn vier nieuwe collega's aangenomen; Dorothy,
Danielle, Samya en Beatrice. Gelukkig zijn de vacatures nu weer vervuld.
– Medewerkers uit dienst: Monique Nijburg (na bijna 23 jaar) en invalkracht
Shanice omdat ze bij een kinderdagverblijf meer uren kon werken.
nieuwe keuken in Noorderlicht is erg mooi geworden. De inrichting wordt ook nog
verder verbeterd op die locatie.
- Per 25 mei 2018 geldt een nieuwe Europese wet Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Popeye heeft natuurlijk al jaren een Privacyreglement maar
de regels zijn per 25 mei wel strenger. Medewerkers van Popeye moeten hard aan
de slag om oude documenten te versnipperen en we moeten onze afspraken over
de begeleiding van zieke medewerkers aanpassen. Enkele oudercommissieleden
hebben er door hun werk ook veel mee te maken en geven extra uitleg aan de
aanwezigen en tips aan Heleen waar zij op moet letten. Er moet een
privacyverklaring komen waarin vermeld wordt welke gegevens verwerkt worden
met welk doel en dat ouders en medewerkers het recht hebben om hun gegevens
in te zien en op hun verzoek te laten aanpassen. Verder moet er voor alle foto’s
schriftelijke toestemming zijn. (Dat doen we nu ook al bij Popeye ) Intakemappen
moeten achter slot en grendel en dat met ook gecontroleerd worden. Je mag geen
ziektegegevens van medewerkers vastleggen en oude gegevens daarover moeten
vernietigd worden.
Het zal nog een hele klus zijn ook al waren we bij Popeye altijd al voorzichtig met
gegevens van kinderen, ouders en medewerkers.

5. Ontwikkelingen in Diemen Zuid. Het plan is om de Top Kids op 30 mei te verhuizen
naar een nieuwe groepsruimte in Diemen Zuid in het wijkgebouw Het Kruidvat. De
oorspronkelijke verhuisdatum van 1 april bleek niet haalbaar omdat de vergunning
brandveilig gebruik nog niet binnen was. NB deze vergunning is nu wel binnen. De
tijdelijk stop op het plaatsen van nieuwe kinderen en de definitieve stop op het
plaatsen van kinderen van de Venser heeft tot gevolg gehad dat alle kinderen nu in
twee groepen terecht kunnen en de Rainbow Kids op termijn opgeheven kunnen
worden. Daarmee vervalt gelukkig ook het toekomstige huisvestingsprobleem voor
deze groep. Alle kinderen kunnen dan gehuisvest worden in het wijkgebouw Het
Kruidvat.

6. Beleid veiligheid en gezondheid 2018: in het kader van de nieuwe Wet Innovatie en
Kwaliteit Kinderopvang bespreken we nu met de PM-ers de huidige werkinstructies
en protocollen. Wat is zinvol om te behouden en wat zou anders kunnen? Ter
informatie heeft Heleen dit stuk toegevoegd. De oudercommissieleden vinden de
werkinstructies en protocollen erg uitgebreid en staan er positief tegenover dat de
PM-ers betrokken worden bij het zo nodig aanpassen van het beleid. Voorlopig
blijven de werkinstructies en protocollen zoals ze waren. Wel zal het beleid rond het
gebruiken van rauwe eieren aangepast worden. Als de hygiëneregels goed in acht
worden genomen, mogen PM-ers voortaan wel koken en bakken met rauwe eieren
samen met de kinderen. Heleen laat het ouders en oudercommissies weten als er
meer aanpassingen voorgesteld worden.

7. Scholen geven dit schooljaar meer vrije dagen dan voorheen. Dat heeft gevolgen
voor de contracten in 2019. Bij het vaststellen van de nieuwe prijzen voor 2019 zal
er een beslissing genomen moeten worden over de inhoud van de contracten.
Heleen zal voor de volgende vergadering een berekening maken hoeveel duurder
het zou zijn als alle extra vrije dagen erin verwerkt worden. De
oudercommissieleden kunnen dan een advies geven over de nieuwe contracten in
2019. Waarschijnlijk vallen de kosten op maandbasis wel mee.

8. LET OP! Datum volgende vergadering is dinsdag 19 juni geworden.

