Notulen Oudercommissie
Datum: 15 september 2021
Locatie: Kinderopvang Tamboerijn
Aanwezig: Judith, Theo, Leny, David
Afwezig met vermelding: Gideon
Agenda:

- Corona beleid
- Tarieven 2021
- Vakantie 2021
- Groepsbezetting
- wat verder ter tafel komt:
a. Wensen voor feestdagen, ouderavonden
b. Uitbreiding Oudercommissie

1. Nieuwe richtlijn is dat bij een kind met besmetting de groep niet hoeft te sluiten,
alleen ‘nauwe contacten’ in quarantaine. Wat moet Tamboerijn doen?
Conclusie: in een voorkomend geval van besmetting worden de ouders gewaarschuwd
en de keuze om hun kind toch naar Tamboerijn te laten komen, ligt bij de ouders.
Ten aanzien van het halen en brengen zullen vanaf 25 september 2021 de tijden bij het
brengen worden losgelaten. Nieuwe ouders zullen wel binnenkomen (nadere
afspraken hierover worden nog gemaakt), voor de huidige klanten blijft nog even
gelden dat ze niet binnenkomen.
Bij het ophalen ’s middags mogen ouders zelf het tijdstip bepalen waarop zij hun kind
komen halen en geven dit door aan Judith/Theo, zodat we de kinderen hierop kunnen
voorbereiden. Als het dan een dag wijzigt, wordt dit ook (tijdig) doorgegeven.
2. Vrije dagen/ vakantie:
Overeengekomen is

25 juli – 14 augustus (12 dagen)
26, 27, 28 december (3 dagen)
1 dag nader te bepalen..
We laten het ruim van te voren weten of ter compensatie bij calamiteiten.
3. Tarieven: Voorstel is een tariefstijging van 2,01% van € 8,94 naar € 9,12
Op basis van o.a. loonkostenstijging en de inflatie index is dit naar mening van de
oudercommissie een realistische stijging. De tariefstelling krijgt een positief advies.
4. De komende maanden zullen drie baby’s op de opvang komen en mogelijk nog een kind van 1
jaar. Daarmee hebben we weer een volle bezetting.
5. WVTTK

a.

b.

Voorgesteld wordt om nog even af te wachten met ideeën en wensen voor de
komende feestdagen en ouderavond volgend jaar. Een thema voor de ouderavond
wordt zeer gewaardeerd. Te zijner tijd kunnen suggesties gevraagd worden aan de
ouders.
Anne Claire wil graag toetreden tot de oudercommissie.

