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Notulen MT-vergadering 22 maart 2022 (VASTGESTELD) 
 
Aanwezig: Wilma Pouw (WP), Emmie Huiskes (EH), Paula Kroeze (PK), 
Margreet Boiten (MB), Karin Bos (KB) en Alice de Beer(AdB notulist)                                                                                                                                                             
Afwezig: Gabry Ekamper (GE) 
 
1. Opening  

 
2. Notulen van vorige vergadering d.d. 08-02-2022  
Notulen van de vorige vergadering worden doorgenomen. 

Aantal tekstuele aanpassingen nodig. De notulen worden na aanpassing door vorige notulist 

goedgekeurd en vastgesteld. 

3. Formatie en bezetting per locatie 
 
EH: geen bijzonderheden t.a.v. vorige vergadering. Er zijn weinig reacties binnengekomen 

op de vacature voor een personeelsplanner. 

MB: Op Rijmelarij is Melanie Drijfhout aangenomen voor 8 uur (3 middagen in        

      schoolweken), vanaf april.                                                                                                                       

Op Peter Pan zijn goede afspraken gemaakt, Melissa en Nanne gaan het team tijdelijk 

versterken. Op woensdag komt de bezetting boven de 10 kinderen.  

M.b.t. het betrekken van de tijdelijke huisvesting in het gebouw aan de Rummerinkhof 

8 zijn nog wel de nodige drempels te nemen: de kosten van aanpassing van het gebouw 

voor gebruik door de PPS en Peter Pan blijken veel hoger dan ingeschat.                                                   

Qua zieken zijn er geen wijzigingen. 

 

KB: Luka gaat per 01 mei uitdienst i.v.m. een andere baan. Isa Jansen kan hopelijk (na 

revalidatie i.v.m. een enkeloperatie) veel uren worden ingezet ter vervanging van de 

diverse afwezige PM-ers.                                                                                                                                        

Het gesprek met de Zorgfabriek lijkt niet zoveel op te leveren voor het KDV. Het is 

gewenst met GE te evalueren over de bevindingen omtrent de Zorgfabriek. Er wordt 

gecommuniceerd via WhatsApp, wat ook niet heel professioneel/praktisch is. Je kunt 

daarmee niet in een overzicht zien welke diensten zijn uitgezet.  

 

PK: Er is nog altijd sprake van een aantal langdurig zieken, dit levert met name extra  

      werkdruk op voor het team van Mikmak. 

WP: Geen bijzonderheden 

 

4. Contracten bepaalde tijd 
Geen nieuwe aflopende contracten besproken, de contracten die t/m juli aflopen waren al 

afgehandeld tijdens vorig overleg. 

 

5. Werkplan 2022 

Omdat ‘visie op integrale ontwikkeling van kinderen’ onderdeel van het werkplan is, 

hebben Margreet en Karin een voorstel tot aanpassing van de visie van de SKH (gerelateerd 

aan deze integrale ontwikkeling) nu onder deze noemer op de agenda gezet. Het MT gaat 

inhoudelijk akkoord met het voorstel. Tekstueel hebben zowel Emmie als Wilma nog wat 

gewenste aanpassingen. Zullen deze in het document, in de map Agendapunten MT, 

zetten. Vervolgens moet gekeken welke vervolgstappen nodig zijn: langs welke                                                                                                                         
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medezeggenschapsorganen de aangepaste visie moet er goedkeuring, en hoe hij wordt 

gepresenteerd aan de medewerkers. De werkgroep gaat zelf kijken naar dingen die in het 

verlengde van de integrale ontwikkeling van kinderen aangepast moeten worden in het 

pedagogisch beleid en de pedagogische werkplannen. Idee is om een stichtings-brede 

“aftrap” te geven in mei. 

 

M.b.t. de andere onderdelen van het werkplan wordt opgemerkt dat er wel zaken worden 

opgepakt, maar niet zoals oorspronkelijk gepland, of zoals de trekkers voor ogen hadden. 

De huidige situatie, waarbij MT leden veelal druk zijn met het regelen van vervanging of 

zelf moeten invallen op de groep, maakt dat ze niet vaak de mogelijkheid hebben om 

gericht meerdere uren achtereen aan hun onderdeel  in het werkplan te besteden. 

 

6. Jaarplanning 

● Op de planning staat de revisie van de diverse pedagogisch werkplannen, maar Alice 

geeft aan graag een andere opzet van het pedagogisch beleid en de werkplannen na te 

streven. Een document met een centraal, overkoepelend stuk en daarnaast specifieke 

stukken voor de verschillende groepen/locaties. De overige MT leden kunnen zich hier in 

vinden. Ook wil Alice in het nieuw te formuleren beleid een aantal moderne pedagogische 

stromingen verwerken, ook bv. t.a.v. onderwerpen als hechting (wennen) en omgaan met 

eten. Dit vraagt veel tijd, ook wanneer een gedeelte van het vooronderzoek door HBO 

stagiaires gedaan zou worden. 

Afgesproken wordt de werkplannen nu wel te updaten -wat door de kwac naar de teams 

toe uitgezet zal worden- , maar in het stichtings-brede werkplan van volgend jaar de 

totale revisie van het pedagogisch beleid op te nemen. 

● In maart en april staat de RI&E op de planning. Vraag is wat de stand van zaken is 

betreffende de RI&E/arbo onderdelen binnen de risicomonitor; in hoeverre zijn deze 

onderdelen ingevuld en afgerond? EH zal navraag doen bij GE. 

● WP zal de verzuimcijfers opvragen bij GE t.b.v. het volgende MT overleg. 

● AdB is bezig met de quickscans brandveiligheid. Heeft deze nog niet afgerond. Ze zal een 

overzicht maken van nog openstaande acties. 

 

7. Kwac 

De kwac heeft een nieuwe lid, Nynke Hartmann, en een potentieel nieuw lid (die 

deelname nog aan het overwegen is) is Astrid Prins. Leden vanuit het KDV blijven zeer 

gewenst. 

De kwac is bezig met een inhaalslag betreffende de uitvoering van de interne audits. 

Men is nog steeds van plan een interne audit-dag te gaan organiseren, maar de 

daadwerkelijke uitvoering is niet heel snel te realiseren (waarschijnlijk ook nog niet in het 

najaar van 2022). Mede omdat de KWAC dit gedegen wil aanpakken en er begeleiding van 

een professioneel bureau wenselijk is. Suggestie wordt gedaan in het najaar een soort pilot 

te doen (een soort proefaudit) en dan in 2023 een ‘echte’. 

 

8. Brengen en halen KDV en BSO 

Volgens de nieuwe richtlijnen /opheffing van de corona regels zijn er officieel geen  

belemmeringen meer om ouders weer (meer) toe te laten op de groep. Binnen de  

verschillende groepen en locaties blijkt hier verschillend mee omgegaan te worden, 

afhankelijk van de voorkeur van individuele PM-ers of teams, niet op basis van wat goed 
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zou zijn in verband met voorkomen van corona-besmetting. Een eenduidige handelwijze is 

gewenst, zo vindt het MT. Om duidelijkheid te geven aan medewerkers en eigen 

interpretatie van hetgeen goed is te voorkomen. De handelwijze zou verder aangepast 

kunnen worden op mogelijkheden of beperkingen van een locatie. 

Opgemerkt wordt dat er goed gecommuniceerd moet worden wat wordt besloten, ook naar 

ouders. 

PK heeft al input opgehaald van de diverse teams binnen haar locatie omtrent hoe zij 

omgaan met ouders weren van/toelaten op de groep en over hoe zij het zouden willen. 

Van oudsher was het binnen de SKH gebruikelijk dat ouders uitgebreid op de groep 

kwamen, t.b.v. een rustiger/geleidelijke overgang voor kinderen, opbouwen van een 

relatie/contact en overdracht tussen PM-ers en ouders. Geen ouders meer op de groep 

blijkt meer rust te brengen; kinderen die niet worden opgehaald worden niet steeds 

geconfronteerd met halende ouders van andere kinderen. Daarnaast is een nadeel op een 

locatie als de Hemsterhuislaan, dat het steeds open staan van de groepsdeur naar buiten 

zorgt voor kou in de groepsruimte. Al pratende merken we op dat het niet haalbaar is om 

tijdens het MT tot een eenduidig besluit te komen en dat er mogelijk verschillend beleid 

tussen KDV en BSO moet worden gemaakt. Vandaar dat wordt afgesproken wordt 

werkgroepjes te maken om (concept) beleid voor ouders al dan niet op de groep uit te 

werken. Eén voor het KDV (deelnemers: PK, KB en AdB) en een voor de BSO (deelnemers: 

EH, MB en WP). 

Voor de locatie Rijmelarij, waar ouders ten gevolge van de corona beperkingen nog nooit 

binnen hebben kunnen kijken, wordt voorgesteld één “open week” in te stellen, waarin 

ouders bij het ophalen de locatie binnen kunnen komen om te kijken. 

Vóór het volgend MT zullen voorstellen omtrent “toelatingsbeleid” van ouders worden 

opgesteld. 

 

9. Jaarverslag 2021 

Er wordt opgemerkt dat het leuk is om te lezen. Daarnaast worden enkele aanvullingen 

gegeven m.b.t. genoemde groepsgroottes. Verder wordt het jaarverslag vastgesteld. 

 

10. Versoepelingen in corona regels 

● Preventief testen hoeft niet meer in het onderwijs. Alleen als je klachten heb moet je 

testen. Deze aanpassing gaat ook gelden binnen de SKH.                                                          

● Het thuiswerkadvies vervalt. Hybride werken wordt nog wel aangeraden. Voor de SKH 

wordt afgesproken dat medewerkers van staf en MT in principe weer gewoon op locatie 

gaan werken, zoals voorheen gebruikelijk. Thuis werken gebeurt alleen t.b.v. specifieke 

werkzaamheden of omstandigheden, na (minimaal 24 uur van tevoren) overleg met de 

leidinggevende en communicatie met de collega’s. 

● De richtlijnen van de ‘quarantainecheck Covid 19’ worden aangehouden.                                                           

10 dagen na een positieve test ben je niet meer besmettelijk,  ook al heb je nog klachten. 

 

11. Klachtenverslag 

Het klachtenverslag 2021 wordt vastgesteld. Zal ter informatie worden verstuurd naar de 

OC’s/COR en volgens de wet WK ook naar de GGD. Laatste actie is reeds uitgevoerd door 

WP. GGD wenste nog een aanvulling op het klachtenverslag. GE heeft daarvoor gezorgd.   
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12. W.v.t.t.k. 

● De feestcommissie geeft te kennen dat er voor mei geen beschikbare locaties meer te 

vinden zijn. Voorstel is de medewerkers-feestavond 23 of 30  september te plannen. Het 

MT gaat hiermee akkoord. Omdat dit nog erg ver weg is wordt voorgesteld op donderdag 19 

mei een ‘donderdagavondborrel’ te organiseren aan de locatie Wweg, met een hapje 

(frietkraam) en een drankje. In het Bijdehandje zal een oproep geplaatst worden voor 

deelname aan de feestcommissie, die de feestavond in september nader invulling moet 

gaan geven. Suggesties voor mogelijke locaties zijn welkom. Voorkeur gaat daarbij uit naar 

makkelijk bereikbare locaties in de buurt, waar zowel openbaar vervoer als 

parkeergelegenheid is. 

● Esmee doet een VVE cursus en wil in het kader hiervan  graag meedraaien op KDV 

groepen. De Harmonicagroep lijkt het meest geëigend hiertoe, omdat men daar echt 

volgens een officieel VVE programma werkt. GE zal worden gevraagd wat de 

mogelijkheden/voorwaarden zijn hieromtrent. 

● AdB brengt naar voren dat ze vindt dat er stappen overgeslagen zijn m.b.t. de deelname 

aan de open dagen van de ROC’s. Uiteindelijk hebben KB en AdB de organisatie/bemanning 

op zich genomen, wat veel meer geregel met zich mee bleek te brengen dan voorzien. WP 

erkent dat het anders had gemoeten. 

● Het zou handig zijn enkele dienstfietsen -waaronder mogelijk ook een elektrische- aan 

te schaffen voor transport van staf- of MT leden van de ene naar de andere locatie. Is 

zowel sneller als duurzamer. EH en WP gaan zich oriënteren bij fietsenmaker Glasstra. 

● KB merkt op dat het lastig is om je gebruikelijke werk te blijven doen nu je zoveel moet 

invallen als MT- of staflid. Het vele invallen (en extra bezig zijn met roosteren) begint 

zowel het werk als het humeur te beïnvloeden. Vraagt zich ook af: hoever wil je gaan? 

Opgemerkt wordt dat het besluit rond de sluiting van V3 wel tijdig genomen is en tijdig 

gecommuniceerd, wat wel scheelde in ‘zondag-stress’.                                                              

Geopperd wordt te kijken naar mogelijkheden om -waar verantwoord- onder de BKR  te 

gaan zitten als het draaien van de groep met ondersteuning van de stagiaires  - of iemand 

van staf/MT- op een locatie te doen is. 

● Vorig jaar is er binnen de BSO’s gewerkt met een gezamenlijk locatiewerkplan. Dit 

werkte eigenlijk niet goed. De LM-ers geven aan nu vast te lopen in hoe ze het nu willen.  

Sommige onderdelen van het stichtings-brede werkplan zijn ook van toepassing voor een 

locatie. Zou je dan aan de hand hiervan speerpunten per locatie op kunnen stellen? Of 

moet het echt in de vorm van een werkplan per locatie conform het format? WP geeft aan 

dat je, als je een en ander niet duidelijk vastlegt, over enkele jaren vergeten bent waar je 

aan hebt gewerkt/had willen werken, en je er ook geen lering uit kunt trekken.                          

Voor de KDV locaties is een werkplan nog wel te doen, maar de LM-ers van de BSO moeten 

dan wel erg veel verschillende werkplannen maken. Mogelijk dat een format hierbij 

ondersteuning zou kunnen bieden. 

Het volgend MT overleg komt dit punt opnieuw op de agenda. 

● GE en KM hebben nog geen informatie verstrekt over de verdeling van de diverse 

werkzaamheden tussen hen beiden.  

● Het verzoek is binnengekomen als SKH te kijken naar de mogelijkheden van aanvullende 

pensioenvoorzieningen. Gezien het feit dat er binnen de SKH meerdere medewerkers zijn 

die richting de pensioengerechtigde leeftijd gaan is deze vraag ook actueel. WP zal hem 

neergeleggen bij GE. 
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● WP geeft aan met de P&O medewerkers om de tafel te gaan zitten om vaart te zetten 

achter een actieve werving- en selectiecampagne. 

 

  ACTIES  WIE  KLAAR  

1.  Verdere stappen reguliere vaccinatiebeleid voorbeeld 
BMR. Uitzoeken of dit in de eerste kamer is 
geweest. Plenaire bespreking vindt 19 april 2022 plaats 

WP    

2.   Twee staps-verificatie nodig voor cyberverzekering  WP    

3.  Ondersteuning/aansturing werken kindvolgsysteem  PK en KB    

4. Navraag doen stand van zaken inspecties van 
brandveiligheid en brandmeldinstallaties externe BSO 
locaties  

MB en EH    

5.  RI&E aanvullen  GE en AdB    

6.  Opfristraining Teams bespreken binnen LMO  LMO    

7.  Jaarplanning verspreiden onder OC, OR  KB, EH, PK, MB     

8. Klachtenregeling verspreiden onder OC, COR, OR en RvT  KB, EH, PK, MB, 
WP 

  

9.  Nieuwe klachtenregeling en vitaliteitplan onder de 
aandacht brengen van medewerkers in medewerkers 
avond in mei  

AB en GE    

10. OR advies vragen m.b.t. uren die uitvallen op TSO bij klas 
in quarantaine  

WP    

11. Klussenlijst medewerkers ziek of in quarantaine LMO  

12. met GE bevindingen omtrent de Zorgfabriek evalueren LMO April 2022 

13. Tekstuele aanpassing visie-concept (n.a.v. integrale 
ontwikkeling kinderen) 

EH en WP Maart 2022 

14. Vervolgstappen aangepaste visie vaststellen MT April 2022 

15. Update geven stand van zaken quickscans brandveiligheid 
aan LM-ers 

AdB April 2022 

16. Navraag stand van zaken van de RI&E/arbo onderdelen 
binnen de risicomonitor bij GE 

EH Maart 2022 

17. Beleid uitwerken ouders al dan niet op de groep  KDV: 
                                                                          BSO: 

PK, KB, AdB 
MB, EH, WP 

Vóór MT 12 /04 

18. Navraag bij GE mogelijkheden/voorwaarden inzet Esmee 
KDV/Harmonica in kader Vve opleiding 

 Maart 2022 

19. Overleg mogelijkheden aanschaf dienstfietsen bij Glasstra. EH en WP Maart 2022 

20. Info verstrekken verdeling werkzaamheden GE en KM GE April ‘22 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 
 


