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Uitnodigingsbericht
Deelnemers

Notities

Dag van de leidster
Donderdag 16 september 2021.•
Kantoor in Almkerk is 5 dagen in de week open. Wethouder Raamstraat 5, daar kunnen de flessen 
afgeleverd worden. Als daar dan ook de snoepjes afgegeven kunnen worden. Nicole regelt de 
kaartjes gebundeld per vestiging. Iedereen dient dit dan daar voor zijn vestiging op te halen. 

•

Ilse B stuurt een bestand met een brief over de dag vd Leidster naar Siebren zodat deze naar alle 
ouders gemaild kan worden en bij de dreumes- en peutergroep meegegeven kan worden.

•

Regels mbt vervoer kinderen/ uitstapjes
Cor is bezig met het protocol voor het vervoer van kinderen. Ook de locatiemanagers zullen hierover 
ingelicht worden. Zodra het afgerond is zal het naar de OC gaan om in te zien. Siebren merkt op dat 
het niet te doen is om van alle kinderen steeds opnieuw de lengte op te nemen en om allerlei 
verschillende soorten stoeltjes in de auto te laten zetten voor het reguliere vervoer. Het zal er dan 
op neer komen dat ouders zelf voor een stoeltje moeten zorgen zolang kinderen niet op een 
zitverhoger mogen zitten.

Format/ vaste punten per locatie-overleg om gelijkheid te creëren in de 
evaluaties
Punten die gebruikt zouden kunnen worden om te evalueren graag uiterlijk voor september 
mogelijke agendapunten aandragen zodat we na september een standaard-format hebben. Actie 
iedereen

Dit punt opnieuw delen met Cor zodat het meegenomen kan worden met de locatiemanagers en zij 
hun inbreng kunnen geven.

Wijzigingen contracten ivm schoolroosters
25 mei is er een peiling geweest, op 2 juni is er een uitslag gekomen, de doorbelasting van Hoppas is 
al eerder doorgegeven, dus de tijdslijn die is aangegeven door Hoppas klopt niet met de beslissing 
van school. 
21mei is het door Hoppas gecommuniceerd. Dat is het einde van de vergoeding geweest van de uren 
door de overheid. Vanaf dat moment werden de uren niet meer vergoed door de overheid. Ravelijn 
had de intentie om het continurooster langer aan te houden. 
Voor sommige ouders pakte het aantal uren goed uit, maar bij sommigen werden het meer uren. 

Bekendheid OC
Vaak wordt op het schoolplein gepraat over dingen waar mensen tegenaan lopen. Ilse Brok maakt 
een voorzetje voor een berichtje voor op de nieuwsbrief om weer wat bekendheid te geven en te 
laten weten waar we te vinden zijn (email/ website/ app)

Peuteracademie
De basisroosters, ook voor de peuteracademie zijn in orde. Het kan zijn dat als er peuters afvallen 
dat het een dagje niet doorgaat. 
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dat het een dagje niet doorgaat. 

EHBO/ workshopavond
Bij veel animo een grote zaal en dan wellicht Dussen, bij weinig animo kunnen we kijken of we het 
lokaal kunnen doen. We wachten even de maand september af om te kijken wat de besmettingen 
op school doen en we niet voor niets alles weer op poten zetten. 

Mogelijk kunnen we het digitaal doen, die mogelijkheid is er, ook via Bas om dit zo te organiseren. 
Nicole spreekt Bas binnenkort en neemt het met hem op om het digitaal te organiseren. 
Nicole is aanspreekpunt voor de EHBO-cursus.

Rondvraag
Basecamp; Loopt Basecamp nu al zoals gepland, of is het nog vanwege Corona in de opstartfase? 
Vóór de vakantie op dinsdag en donderdag tussen de 6-9 kinderen. Nu ook op maandag geopend. In 
de zomervakantie waren er wat extra activiteiten. Vereiste voor Basecamp is zwemdiploma B. Jordy 
Sietze en Koen pakken de basis op, en Ilona pakt voor de  4+ groep wat meer buitenactiviteiten op. 
Er is een soort pr-plan opgezet en dat wordt met enige regelmaat herhaald.

•

Door het thuiswerken merk je dat de oudere kinderen vaker thuis gehouden worden dan dat ze 
opgevangen worden door Hoppas, dat zorgt voor een vertraagde groei van Basecamp. 

In Almkerk is de wachtlijst het grootst en loopt deze over het jaar op de babygroep. Maar dit 
verschilt per dag welke je af wil nemen en per groep. Er is wel zicht op een locatie waarmee we de 
wachtlijst gelijk op kunnen lossen. 

•

Er is een uitnodiging gestuurd naar de OC voor de receptie, 17 september is de opening. Ilse stuurt 
de uitnodiging door naar iedereen.

•

Cor stuurt nog een keer de update voor de klachtenafhandeling door, dit heeft hij vernieuwd. Graag 
binnen een maand een reactie.

•

Flexibele opvang; als er van de OC uit hier ideeën over zijn, dan hoort Cor dat graag, hij is ermee 
bezig om dit verder uitte werken hoe Hoppas hiermee om wil gaan.

•

Tarieven; Siebren verwacht volgende week de eerste opzet aan te kunnen leveren voor de tarieven. 
Indexatie op de tarieven stijgt een half %, daarnaast heb je de loonkosten nog die stijgen. 

•

Hoppas is druk bezig met een strategietraject en wil daar graag met de OC van gedachte over 
wisselen. Graag hoort Hoppas van de OC hoe de ouders erover denken. 

•
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