Notulen thema-avond KinderSofa
25 september 2018
Afmeldingen:
• Fam van Ochten
• Fam Gerrits
• Fam Menheere
• Fam Santegoeds
• Fam Janssen
• Fam Koppes
• Fam Jeuken
• Fam Hendrickx
• Fam Brienen
• Ram Rameckers
• Fam Schraven
• Fam van Mierlo
• Fam van de Leije
1. Opening van de vergadering
2. Lezing door Hanneke Poot
Hanneke Poot, kinderfysiotherapeut, vertelt over het verschil tussen jongens en meisjes.
Welk gedrag jongens en meisjes laten zien en hoe je hier als ouders/verzorger/pm’er op in
kunt spelen om zo je kind te helpen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.
3. Jaarverslag oudercommissie
Rol oudercommissie
Afgelopen jaar heeft de oudercommissie samen met de directie van de Kindersofa 6 keer
vergaderd (exclusief de jaarvergadering) over diverse onderwerpen. Hier kwamen jaarlijks
terugkerende onderwerpen aan bod, maar ook nieuwe onderwerpen ten gevolge van
interne ontwikkelingen en marktwerking. Tijdens de vergadering zijn diverse zaken
besproken, bediscussieerd en eventueel (indien aan de orde) advies over gegeven. Denk
hierbij aan beleidsplannen zoals het voedingsbeleid, beleidsplan veiligheid en gezondheid en
het kwaliteitsbeleid. Maar ook onderwerpen als de website, Jaamo en de formatie.
Ook heeft de oudercommissie weer bijgedragen aan de organisatie en uitvoering van diverse
dagen, waaronder de familiedag, dag van de leiding en jaarvergadering.
Na iedere vergadering worden notulen gemaakt. Deze zijn terug te vinden op de site van de
Kindersofa.
Aftredende leden
Afgelopen jaar hebben we een mooie aanvulling van leden gekregen binnen de
oudercommissie. Dit was zeer welkom aangezien er in 2018 3 leden gaan uitstromen,
waaronder de voorzitter en de secretaris. We hebben destijds ook de keuze gemaakt om
gedurende een jaar meerdere leden te benoemen om de uitstroom van 2018 te kunnen
opvangen. Vandaar dat met het uitstromen van de voorzitter en de secretaris, deze functies
zijn herverdeeld binnen de huidige leden.

Leden die zijn afgetreden in periode 2017/2018:
• Martijn Gommers (VZ) (taak wordt overgenomen door Daniëlla Wentholt)
• Loes Mommen (secretaris) (taken worden overgenomen door Katrin Camps
(secretaris) en Saar Bloemers (notulist)).
• Jacqueline van Meijel
4. Presentatie over beweegcoaches
Esther en Wendy geven een presentatie over de beweegcoaches op de KinderSofa. Lydia,
Esther, Wendy en Danielle hebben de cursus ‘beweegcoach gevolgd. Zij zorgen er voor dat er
op de KinderSofa bewust met beweging omgegaan wordt.
Dit doen ze door op iedere groep iedere dag 2 á 3 keer een hartslag verhogende activiteit
aan te bieden. Voor de kdv-groepen zijn er beweegkisten gemaakt met materialen die het
bewegen stimuleren. Voor de BSO-groepen is spelmateriaal aangeschaft.
Bij speciale activiteiten zoals Sinterklaas wordt een beweegactiviteit bedacht.
1 op de 7 kinderen is te zwaar, daarnaast stijg het aantal kinderen met een
bewegingsachterstand. Vandaar dat beweging, samen met een gezond voedingspatroon,
belangrijk is.
5. Jaaroverzicht door Mieke en Jessie
In 2019 worden de volgende veranderingen vanuit de nieuwe wet IKK (innovatie en kwaliteit
kinderopvang) doorgevoerd.
- BKR (kind-leidster ratio) verandert bij de leeftijdsgroep van 0-1 jaar. Dit gaat van 1 op
4 naar 1 op 3. Dit houdt in dat erop de babygroepen in Venray men vaker met drie
personen zullen staan
- Op de bso 1 op 12 kinderen in leeftijdsgroepen van 7 tot 12 jaar. Dit zou alleen
kunnen in de groepen van Boshut en Speelhonk 2
- Op de bso hebben alle kinderen hun eigen maatje; de mentor van het kind.
- Scholing taal F3 heeft men gevolgd. Nieuwe medewerkers die F3 nog niet hebben
kunnen worden geschoold tot 2023.
- Scholing werken met baby’s. Aantal leidsters van de babygroepen hebben deze cursus
al succesvol afgerond. Andere collega’s zijn na de zomervakantie gestart en zullen in
de loop van 2019 hun diploma behalen.
- In 2019 start het coachen van de medewerkers. Mieke Cox is onze coach.

Uurprijs 2019:
Prinsjesdag is net geweest en de regering heeft de nieuwe uurprijs definitief gemaakt. Onze
uurprijs hebben we nog niet vastgesteld.
We hebben hiervoor meer tijd nodig i.v.m. de aanpassingen in de BKR.
Het voorstel zullen we indienen bij de oudercommissie waarop zij kunnen adviseren.
Als dit gebeurd is zullen we u allen hierover informeren.
De GGD inspecties zijn geweest en fijn dat alles weer in orde is bevonden.

Extra activiteiten
Wij vinden het heel erg leuk om extra activiteiten te organiseren. Dit doen wij al van 2008 tot
2018. Deze activiteiten zijn bedoeld om kinderen een leuke middag te geven. Maar ook
bedoeld om even anders in contact te zijn met ouders dan de breng en haal gesprekjes. Ook
voor de leiding is dit een meerwaarde en uiteraard voor ouders onderling ook gezellig. Het
kost ons vaak veel tijd maar zien ook iedere keer weer de super blije gezichtjes en
waardering van ouders terug. En daar doen we het voor !
Deze activiteiten zijn altijd met vrije inloop, uiteraard hopen wij altijd op een grote opkomst.
Onlangs de familie dag in het teken van de kermis.
Het was een schitterende dag. We werden verrast met een super filmpje gemaakt door de
leiding en de kinderen.
Wat staat er nog op de agenda ?
-

Dinsdag 2 oktober dierenplein. Kinderboerderij de Loi komt met de diertjes naar ons.
Natuurlijk hebben we ook andere activiteiten. Er is een springkussen, kinderen
kunnen een dierentattoo krijgen. Er is een kleine knutselactiviteit waar we iets
lekkers maken voor de vogels. En uiteraard drinken met iets lekkers. Voor de ouders
is er koffie.

-

Een uitstapje voor de herfstvakantie. Het thema in deze week is zig zag door de zoo.
En daar pas het zoo-parc dan uiteraard prima bij. Dit is voor alle kinderen die bij de
bso ook vakantieopvang hebben. Kinderen kunnen zich hiervoor aanmelden.

-

De pepernoten liggen al weer in de winkel. Voor ons altijd het teken om alles te
regelen omtrent dit feest. Dit jaar zullen er op zaterdag niet alleen pieten zijn maar
komt ook de sint zelf op bezoek ! Dit zal net al vorig jaar in Merselo zijn. Dit is op
zaterdag 24 november.

-

Met de bso kinderen is de pietenmiddag op woensdag 28 november weer op de
manege. Hier kunnen we alle kanten op. Dit jaar zal het een speurtocht worden met
na afloop gezellig in de kantine warme chocolademelk.

-

Kerstavond is dit jaar net als vorig jaar in Venray. We maken er een gezellige
kerstmarkt van op woensdag 19 december!

