Verslag gezamenlijke vergadering
Oudercommissies Stichting BSO Popeye
Dinsdag 17 oktober 2017 20.00 uur, Prinses Marijkestraat 1 Diemen
Oudercommissieleden:
locatie Sint Petrus: Janneke Vet
locatie Zeeburg: Henk Spaan, Ingeborg Meulman
Locatie Venser: Nicole van Exel (vz),
locatie Marijkestraat: Ingeborg Meulman
locatie Kruidvat: Shareen Soekardjo, Aleksandra Ikhimokpa (afwezig met bericht),
Shalla Dhawan
locatie Meridiaan: Wieneke van Doorn (afwezig)), Maartje de Groot
locatie Noorderlicht: Jan-Joost van Dam (afwezig met bericht), Heleen Steur,(afwezig)
Bart de Ree (afwezig met bericht)

1. Opening / Nicole is voorzitter van de gezamenlijke vergadering
Heleen deelt het tijdschrift van Boink uit voor de liefhebbers.
Er zijn helaas enkele afmeldingen voor de vergadering zodat we met minder
mensen zullen vergaderen.
2. Vaststellen agenda: geen aanvullingen op de agenda
3. Verslag van de vorige vergadering wordt officieel goedgekeurd en ondertekend.
Naar aanleiding van het verslag spreekt Heleen af dat zij de groepen nog een
reminder zal sturen over het mentorschap. De pedagogisch medewerkers zullen
voor 1 januari 2018 aan de ouders doorgeven wie mentor is voor welk kind in de
groep. Er komt ook nog een brief aan alle ouders hierover.
4. Mededelingen:
- Medewerkers in dienst: we zijn dringend op zoek naar pedagogisch medewerkers
die op termijn ook een vast contract kunnen krijgen. Kandidaten zijn heel welkom!
Janneke geeft als tip om ook op internet te vermelden dat er een wervingspremie
is. Verder geeft Heleen aan dat de arbeidsovereenkomsten voor de PM-ers wat
verruimd zullen worden o.a. door meer uren in de vakantie-opvang aan te bieden.
Hopelijk maakt dat de contracten voor Popeye medewerkers en voor nieuwe
kandidaten aantrekkelijker.
– Medewerkers uit dienst: invalkrachten Sabouschka en Yvonne
- medewerkers in dienst: Shanice, Hakima, Amy en Olga Daarnaast ook
uitzendkrachten die we regelmatig inroosteren: Annemijn, Niki en Jule
5. Ontwikkelingen in Diemen Zuid
Begin 2017 kreeg Heleen bericht dat De Venser in 2020 zal verhuizen naar een
nieuw schoolgebouw in Holland Park (achter station Diemen Zuid).
Popeye huurt nu twee groepsruimtes in De Venser maar de bovenschoolse directeur
heeft laten weten dat de BSO in het nieuwe gebouw door KMN Kind&Co geboden
zal worden. Popeye zal daardoor in 2020 een huisvestingsprobleem hebben voor
twee groepen: Rainbow Kids en Top Kids. Gelukkig is er voor de Top Kids al een
oplossing gevonden omdat er in 2018 een groepsruimte vrij komt in Het Kruidvat.
De gesprekken met de SWD verlopen positief en de verhuizing staat voor 1 april
2018 gepland. Voor de Rainbow Kids zijn we nog op zoek naar een nieuwe ruimte
maar tot 2020 kunnen de kinderen gelukkig nog in hun huidige ruimte terecht.
De afstand van het nieuwe schoolgebouw naar de Popeye groepen in Diemen Zuid
is echter te groot om te kunnen lopen met de kinderen. Het wordt dan heel lastig
om enkele kinderen van de nieuwe school met een busje op te halen en daarnaast

ook nog veel kinderen lopend op te halen van De Ark. Heleen stelt daarom voor om
geen nieuwe kinderen van De Venser meer te plaatsen. Deze kinderen kunnen nu
al wel terecht bij de BSO van KMN Kind&Co in De Ark.
De oudercommissieleden gaan akkoord met dit voorstel aangezien het vervoer van
de Venser kinderen in de toekomst teveel praktische problemen zou opleveren en
deze kinderen nu al ergens anders terecht kunnen. Al bestaande contracten zullen
nu niet opgezegd worden. Er komt zsm een brief voor alle ouders in Zuid om hen
van deze ontwikkelingen op de hoogte te stellen.
6. Nieuwe prijzen in 2018
Heleen stelt voor om de uurprijzen bij Popeye te verhogen volgens de verhoging
van de door de overheid vastgestelde maximaal te vergoeden uurprijs voor 2018.
Dit komt neer op een verhoging van 3,9 % en zou voor Popeye een positief
resultaat van ongeveer €45.000,- in 2018 opleveren. Gelukkig heeft Popeye na de
crisisjaren nu weer een goede reserve opgebouwd en kan het positief resultaat
besteed worden aan bijvoorbeeld het verbeteren van de groepsruimtes maar ook
aan de verbouwing en inrichting van de nieuwe groepsruimte voor de Top Kids.
Dit jaar is er geïnvesteerd in nieuw marmoleum op de Marijkestraat maar ook in
nieuwe zitbanken voor bijna alle groepen.
Ruim tweederde van de ouders neemt bij Popeye het meest uitgebreide pakket af
(inclusief plus) omdat dit 52 weken per jaar opvang garandeert en de laagste
uurprijs heeft. Daardoor krijgen ouders veel kinderopvangtoeslag van de Belasting
en is het vaak een voordelige keuze.
De oudercommissieleden gaan unaniem akkoord met de voorgestelde
prijsverhoging.
7. Beleid veiligheid en gezondheid 2018
Heleen vertelt dat zij een nieuw beleidstuk zal schrijven over Veiligheid en
gezondheid. De oudercommissies hebben hier adviesrecht over maar er is geen
vergadering meer dit kalenderjaar. Heleen zal daarom het beleidstuk aan de
oudercommissieleden mailen met de vraag om het kritisch te lezen en opmerkingen
en vragen aan haar te mailen zodat zij het nog kan aanpassen.
Het beleid moet volgens de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang per 1 januari
2018 ingaan.
8. Volgende vergadering: dinsdag 13 maart 20.00 uur
9. Sluiting 21.15 uur

