Notulen jaarvergadering 2019

Oudercommissie Eige Wijzz

Datum: 5 juni 2019
Aanwezig: Nady, Rosamarij, Colin, Kelsey, Tineke, Caroline (eigenaren en medewerkster
van Eige Wijzz)
Mario, Charlotte, Daniël, Karin, Daniëlle (leden oudercommissie)
3 ouders van kinderen die naar Peuter Wijzz en/of de BSO gaan van Eige Wijzz
(1 van BSO en 2 ouders van Peuter Wijzz)
Opening
Voorzitter van de oudercommissie Mario van Rijt heet alle aanwezigen welkom en vertelt de
inhoud van de vergadering deze avond.
Introductie oudercommissie
Er wordt een toelichting gegeven op wat de oudercommissie doet: Het adviseren en
meedenken met de organisatie van de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang. Het
controleren of wordt voldaan aan diverse wetgevingen, zoals o.a. de jaarlijkse
beleidsplannen die moeten worden goedgekeurd door de oudercommissie. Het behandelen
van vragen en/of klachten van ouders. Samengevat: Het behartigen van de belangen van
onze kinderen namens de ouders en in samenwerking met de leiding van Eige Wijzz.
De leden van de oudercommissie worden voorgesteld:
Mario van Rijt, voorzitter
Charlotte Nooyen, secretaris
Josien Clauwaert - Hermans, penningmeester
Overige leden: Daniël Oosting, Janne Driessen, Daniëlle van de Mortel, Karin van Diessen
De oudercommissie is bereikbaar via het emailadres oudercommissie@eigewijzz.nl
Introductie overige aanwezigen
Er wordt een rondje gemaakt onder alle aanwezigen, waarin iedereen zich kort voorstelt.
Huidige verdeling oudercommissie
Momenteel is de peuterspeelzaal door 4 ouders vertegenwoordigd in de oudercommissie
(Daniël, Janne, Karin, Daniëlle), BSO De Bron door 2 ouders (Mario, Charlotte) en BSO De
Muggenhof door 1 ouder (Josien). De oudercommissie is dringend op zoek naar nieuwe
leden omdat volgens wetgeving ieder onderdeel van Eige Wijzz door minimaal 2 ouders
moet worden vertegenwoordigd in de oudercommissie. Een oproep wordt daarom gedaan
aan ouders om zich aan te melden.
Jaarverslag oudercommissie
Een kort overzicht van wat het afgelopen jaar de revue heeft gepasseerd. Op 26 september
2018 vond de open dag plaats op de BSO locatie de Muggenhof.. De oudercommissie heeft
bijgedragen aan de organisatie daarvan.
Ieder jaar worden de prijzen voor de opvang bij Eige Wijzz opnieuw vastgesteld. Eige Wijzz
rekende altijd uurprijzen die behoorlijk beneden het door de overheid vastgestelde maximum
tarief lagen. De oudercommissie heeft geadviseerd dat ze, gezien de kwaliteit van de
opvang, dichter naar het maximum tarief mogen gaan.
Alle locaties van Eige Wijzz zijn afgelopen jaar weer beoordeelt door de GGD of ze voldoen
aan de eisen van de Wet kwaliteitseisen kinderopvang en peuterspeelzalen. Er werden
verschillende domeinen onderzocht, waaronder het pedagogisch klimaat, personeel en
groepen (aantallen en opleidingsniveau) en veiligheid en gezondheid. Alle gecontroleerde
domeinen werden in orde bevonden. De inspectierapporten zijn terug te vinden op de
website www.eigewijzz.nl.
De pedagogische beleidsplannen en werkplannen van zowel Peuter Wijzz, als BSO De Bron
en BSO de Muggenhof zijn herzien c.q. vastgelegd. Hierin staat beschreven wat bij Eige

Wijzz belangrijk wordt gevonden in de omgang met kind(eren) en wat hun visie en werkwijze
zijn. Ook deze rapporten zijn terug te vinden op de website.
Tenslotte is ook het reglement oudercommissie dit jaar opnieuw vastgesteld. Dit reglement
bevat vooral de eisen vanuit de Wet kinderopvang, zoals procedures voor de manier waarop
de oudercommissie wordt samengesteld. De oudercommissie bepaalt haar eigen werkwijze.
Ontwikkelingen schooljaar 2018/2019
Rosamarij en Nady geven een overzicht van de ontwikkelingen die het afgelopen schooljaar
bij Eige Wijzz hebben plaatsgevonden. Het aantal kinderen bij zowel de peuterspeelzaal als
de BSO zijn toegenomen. In september vond de opening van de tweede BSO locatie De
Muggenhof plaats.
Resultaten tevredenheidsenquête
Aan alle ouders werd dit jaar een enquête meegegeven om de tevredenheid van de ouders
over diverse onderwerpen met betrekking tot de opvang bij Eige Wijzz te inventariseren en
eventueel verbeteringen door te voeren. Nady geeft een samenvatting van de uitkomsten
van de enquête.
Bij Peuter Wijzz heeft 58,6% van de ouders gereageerd. Bij de BSO heeft 45,7%
gereageerd.
Bij Peuter Wijzz wordt een cijfer van 8,6 gegeven bij de vraag naar de algemene
tevredenheid. Met betrekking tot het contact met de leidsters of voor vragen rondom de
contracten, afspraken, etc. is er een gemiddelde tevredenheid gekomen. Opvallend is dat het
gebruik van Niokids als ontevreden wordt beoordeeld. Met betrekking tot de viering van de
verjaardag bij Peuter Wijzz is er een gemiddelde beoordeling van neutraal/tevreden
uitgekomen.
Naar aanleiding van deze resultaten gaat de organisatie van Eige Wijzz kijken naar een
meer werkbaar digitaal aan- en afmeldsysteem, ter vervanging van Niokids.
Ook gaan de leidsters van Peuter Wijzz er samen voor zitten om te kijken of ze
verbeteringen kunnen doorvoeren bij de viering van de verjaardagen.
Bij de BSO wordt een cijfer van 8,3 gegeven voor de algemene tevredenheid. Met betrekking
tot het contact met de leidsters of voor vragen rondom de contracten, afspraken, etc. is er
een gemiddelde tevredenheid gekomen. Het gebruik van Niokids wordt met
neutraal/tevreden beoordeeld. Het eetbeleid wordt met tevreden beoordeeld. De viering van
de verjaardagen zijn gemiddeld met tevreden/zeer tevreden beoordeeld.
Uit deze resultaten blijkt dat, evenals bij Peuter Wijzz, een ander digitaal aan- en
afmeldsysteem gewenst is.
Jaarplanning 2019/2020
Rosamarij en Nady vertellen wat er voor het komende schooljaar op de planning staat.
Eige Wijzz bestaat 5 jaar en dat zal gevierd gaan worden met zowel de kinderen als de
ouders.
Er worden al gesprekken gevoerd met een andere aanbieder voor een nieuw digitaal aan- en
afmeldsysteem.
Er is een nieuw vervoermiddel aangeschaft voor het vervoer van kinderen van en naar de
BSO locaties en/of voor uitstapjes met de kinderen, namelijk een GoCab! De GoCab is een
“fietstaxi” met elektrische ondersteuning waarin 8 kinderen veilig vervoerd kunnen worden.
De GoCab is uitvoerig getest en voldoet aan alle veiligheidseisen en heeft al vele prijzen
gewonnen. Naast de voordelen van veiligheid en de mogelijkheid om 8 kinderen te kunnen
vervoeren, is het ook een milieuvriendelijk vervoermiddel. De GoCab zal binnenkort in
gebruik worden genomen.
De vergaderingen van de oudercommissie van Eige Wijzz in het nieuwe schooljaar zullen
driemaandelijks plaatsvinden in september, november, februari en mei.

Rondvraag
Voorzitter Mario vraagt alle aanwezigen of zij nog input of vragen hebben voor de
oudercommissie of de organisatie van Eige Wijzz.
Er wordt door een ouder een voorstel gedaan om de jaarvergadering een andere naam te
geven, zodat het meer ouders aanspreekt om er naar toe te komen. Het is eigenlijk ook niet
alleen een jaarvergadering van de oudercommissie maar van de hele organisatie.
Bedankt
Tenslotte wordt iedereen bedankt voor zijn/haar komst naar de jaarvergadering.

