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1.

Bezetting
Er is plek op Tamboerijn (sneller dan verwacht, door verhuizing). Ideeën worden
uitgewisseld om nieuwe klanten te werven / Tamboerijn onder de aandacht te brengen.
De ervaring leert dat mond op mond reclame het meest effectief is, maar deel en like
vooral ook de posts op facebook.

2.

Geen goede ervaring met 1 dag starten
Afgelopen jaar is een uitzondering gemaakt door opvang van 1 dag per week te bieden
om de ouders tijdelijk tegemoet te komen in hun situatie. Met de ouders is gesproken
om de dagen uit te breiden omdat is gebleken dat met 1 dag het beoogde pedagogische
beleid niet uitgevoerd / effectief is waardoor ook andere kinderen hier geen baat bij
hebben. De ouders hebben niet voor uitbreiding gekozen en hebben een andere opvang
gekozen.

3.

Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)
De gevolgen van de Wet IKK worden besproken als update van de vorige vergadering.
Ondanks dat de wet goede zaken nastreeft, houdt deze echter totaal geen rekening met
kleinschalige kinderopvang zoals Tamboerijn. De actuele status is dat op 1 januari 2019
de beroepskracht-kindratio en de beleidsmedewerker worden geactiveerd in de wet.
Met de opleiding van T. van Haaster zal kunnen worden voldaan aan de ratio.
Ook zijn een aantal zaken die de wet voorschrijft niet duidelijk en dat geven ze ook toe
bij navraag. We blijven de ontwikkelingen nauwgezet volgen. Het lidmaatschap Boink
wordt aangevraagd om van daaruit ook vanuit de oudercommissie het belang en
meerwaarde van de kleinschalige Kinderopvang te vertegenwoordigen.

4.

Pedagogisch beleid
Tamboerijn heeft een eigen pedagogisch beleid ontwikkeld, dat voorheen werd
ingekocht. De oudercommissie is akkoord en heeft een aantal vrijblijvende suggesties
voor verbetering gegeven.

5.

Beleidsplan veiligheid en gezondheid
De oudercommissie is akkoord met het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid.

6.

Privacyreglement
Het privacyreglement is akkoord bevonden door de oudercommissie met het advies nog
is met een kritische blik te kijken of alle info echt nodig is om op te slaan. Verder wordt
het gezien als goed en transparant document waarin de privacy goed wordt
gewaarborgd en voor zover de oudercommissie kan beoordelen aan de nieuwe
wetgeving voldaan.

7.

Jaarlijks uitje Tamboerijn

Het jaarlijkse uitje zal dit jaar worden georganiseerd op 3 juni 2018. Ideeën worden
uitgewisseld voor een goede locatie, bijv. de 7 stroompjes en rotsoord. Wordt vervolgd!

