
Notulen vergadering oudercommissie kinderdagverblijf Tamboerijn op 22/1/2020 
 
Aanwezig: Judith, Dimitri, David, Leny (notulist) 
 
 
We lopen met elkaar de punten waarop we inspraak hebben door: 
 
1. Kwaliteitsbeleid 
Met het afronden van de competente baby-cursus door Judith en Theo voldoet Tamboerijn 
voorlopig weer aan alle opleidingseisen. Bij deze cursus ging het erom dat baby’s al heel veel 
kunnen en begrijpen en hoe je daar ruimte aan kunt geven. 
We spreken onze waardering uit voor het gedetailleerde kwaliteitsbeleid, daar zit veel tijd in. 
Judith schat dat alle overhead die ze doet voor Tamboerijn zo’n 40 uur per maand kost. Dat is veel, 
maar Tamboerijn stelt hoge kwaliteitseisen aan zichzelf. 
Afgelopen week was er onverwacht een GGD bezoek, het rapport is nog niet binnen maar het 
bezoek verliep goed. 
 
2. Pedagogisch beleid geen bijzonderheden 
 
3. Voeding geen bijzonderheden 
 
4. Opvoeding geen bijzonderheden 
 
5. Veiligheid  
Inmiddels zijn alle drie leden van de oudercommissie in het bezit van een sleutel van Tamboerijn 
om het vier-ogen-principe te kunnen toepassen. 
 
6. Gezondheid  
N.a.v. een te hoog loodgehalte in het drinkwater van kinderdagverblijven in Amsterdam wordt in 
Utrecht in sommige kinderdagverblijven bronwater gebruikt in plaats van kraanwater. We vragen 
of Tamboerijn, dat in een pand van voor 1960 zit, de waterkwaliteit wil testen. Judith zegt dit toe 
[Update: voorzover bekend bij Tamboerijn zijn alle waterleidingen niet van lood en de gemeente 
Utrecht zal de waterkwaliteit binnenkort gaan testen]. 
 
7. Openingstijden 
We spreken onze waardering uit voor het feit dat Tamboerijn afgelopen jaar altijd open is geweest, 
ondanks privé omstandigheden. 
 
8. Voorschoolse educatie 
Judith legt uit dat per gemeente wordt vastgesteld wat er aan voorschoolse educatie verplicht is. 
Bijvoorbeeld in Friesland moet met een gecertificeerd VVE programma worden gewerkt. Bij 
Tamboerijn wordt alles wat leuk is aan die programma’s gedaan terwijl het registreren van wat 
kinderen al kunnen achterwege gelaten wordt. Dit gaat namelijk ten koste van de tijd en aandacht 
voor de kinderen.  
 
9. Klachten(regeling) 
Tamboerijn heeft nog nooit (!) een officiële klacht gehad. Er wordt binnenkort een 
klanttevredenheidsonderzoekje gestart omdat dat al weer een tijdje geleden is. 
 



10. Tarieven 
Judith heeft de tarieven van enkele kinderdagverblijven in de buurt vergeleken met die van 
Tamboerijn en Tamboerijn is nu een van de goedkopere. Waarschijnlijk was de prijsstijging van 
2019 voor veel kinderdagverblijven toch niet voldoende om de veranderde begeleider:kind ratio te 
bekostigen. 
 
 
We bespreken verder nog de volgende punten: 
 
De ouderavond en picknick komen er weer aan. Waarschijnlijk wordt de picknick voor en de 
ouderavond na de zomervakantie gehouden. Iedereen was erg tevreden over Nieuw Rotsoord als 
picknicklocatie. Voor het onderwerp van de ouderavond kunnen we nog ideeën aandragen.  
 
Dimitri gaat binnenkort de oudercommissie verlaten, via de nieuwsbrief van Tamboerijn zal 
gevraagd worden of iemand zijn plek in wil nemen. Een derde lid is echter niet verplicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


