
Notulen MT-vergadering d.d. 8 februari 2022 (in concept) 
 
Aanwezig: Wilma Pouw (WP), Karin Bos (KB), Alice de Beer (AdB), Emmie Huiskes (EH), Paula 
Kroeze (PK), Margreet Boiten (MB) en Gabry Ekamper (GE-notulist)  
Locatie/tijd: Online via Teams/10.30-12.30 uur 

 

1. Opening  
WP heet iedereen welkom.  

2. Notulen van vorige vergadering d.d. 18-01-2022  
Notulen van de vorige vergadering wordt doorgenomen. 

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

goedgekeurd en vastgesteld 

3. Formatie en bezetting per locatie 

MB: Geen bijzonderheden t.o.v. de vorige keer. Ziekteverzuimgevallen worden kort benoemd. 

Lopende vacatures zijn tot dusver nog niet ingevuld. 

PK: Ziekteverzuimgevallen worden kort benoemd. Aantal langdurige ziektegevallen zullen moeten 

worden vervangen door flexkrachten, dan wel vacature-uren voor stellen. PK gaat kijken of er 

mogelijkheden zijn om medewerkers met langdurige ziekteverzuim die wel wat willen en kunnen 

doen anders in te zetten, waarbij ze gedeeltelijk op loonwaarde zullen worden gezet met 

voornaamste reden dat medewerker binding houdt met SKH.  

EH: Geen bijzonderheden t.o.v. de vorige keer. Ziekteverzuimgevallen worden kort benoemd. 

Aantal langdurige ziektegevallen zullen moeten worden vervangen door flexkrachten. Invulling van 

vacature van BSO OS zal in overleg met groep en aangewezen medewerker starten per 01-04-22, tot 

die tijd wordt voorlopig een medewerker met 0-urencontract bij BSO OS ingezet. 

KB: vacature zwangerschapsvervanging wordt waarschijnlijk door interne sollicitant opgevuld. 

Medewerker met een te verwachten langdurige uitval zal moeten worden vervangen door 

flexkrachten, dan wel door vacature-uren.  

WP: Geen bijzonderheden.  

Er zijn momenteel een aantal medewerkers langdurig niet inzetbaar, er zijn behoorlijk wat acute 

ziekmeldingen en nog steeds veel isolatie/quarantaine gevallen. Dit zal door WP worden benoemd 

op de medewerkers-avond van 8-2-22, waarin ook zal worden benoemd welk effect dit heeft op de 

werkende medewerkers. Overzicht roosterperikelen geeft volgens locatiemanagers een goed beeld 

van de te vervangen medewerkers.  

4. Contracten bepaalde tijd 

Contracten die aflopen tot en met maart 2022 werden in het vorige MT besproken. MT leden zijn 

akkoord met contractafspraken, de mutaties van deze afspraken volgen. GE stelt voor om in de 

eerstvolgende vergadering de contracten aflopend vanaf 1 mei te bespreken. 

5. Werkplan/jaarplanning 2022 

Er zijn geen aanvullingen/opmerkingen op het werkplan van 2022, wordt inhoudelijk later deze 

vergadering besproken. 

AdB benoemt vanuit jaarplanning 2022 dat wordt verzocht dat teams naar hun eigen werkplannen 

kijken en dat deze werkplannen worden besproken in de teams. Daarnaast laat AdB weten dat de 

video interactie van de groepen met baby’s wordt verschoven naar een later moment. 

Er wordt afgesproken dat de taken/klussenlijst die kunnen worden uitgevoerd door langdurige 

ziektegevallen of medewerkers in quarantaine die wel kunnen werken maar niet op locatie kunnen 

zijn, bij te houden in het overzicht onder kopje “actie MT”. 



 

6. Kwac 

Aangezien enkele kwac-leden zijn gestopt of zijn uitgevallen, blijven er zaken op het gebied van 

kwaliteit langer liggen. Aangezien kwaliteit bij SKH hoge prioriteit heeft, zeker sinds we zijn 

gestopt met HKZ, wordt het belang genoemd om nieuwe leden te werven, dan wel een externe 

partij in de hand te nemen als interne werving niet lukt. WP zal de werving van nieuwe Kwac leden 

benoemen op de medewerkers-avond. De huidige kwac-leden zullen een zgn. interne auditdag 

inplannen op gezamenlijk de kwaliteit op de locaties te toetsen en bespreekbaar te maken.  

7. Nijntje beweegt  

Josha heeft met zowel MB als WP contact gezocht voor het kunnen uitrollen van ‘Nijntje beweegt’. 

Deze werd vanwege Covid eerst ‘on hold’ gezet. MT had vorig jaar akkoord gegeven op het inzetten 

van het ‘Nijntje beweegt’ programma op initiatief van Josha. EH zal contact met Josha opnemen 

om  nadere afspraken te maken, o.a. gebruik van beschikbare gymzaal, ook worden de afspraken 

‘fit op het werk’ vanuit werkplan Vitaliteit door EH met Josha besproken. MT geeft aan dat het 

‘Nijntje beweegt’ programma opgestart kan worden. 

8. Open tot 18.30 uur 

Naar aanleiding van een signaal van planningsmedewerkers wordt de vraag bij het MT neergelegd of 

er moet worden onderzocht of de openingstijden moet worden verruimd naar 18.30 uur. 

Planningsmedewerkers geven aan dat er nieuwe ouders zijn die voor een andere organisatie kiezen 

om reden dat zij wel tot 18.30 uur open zijn.  

Begrotingstechnisch is het verstandig om met eventuele contractwijzigingen te beginnen bij de 

start van een nieuw jaar, op z’n vroegst 2023. Er is echter geen input, dat er een wens is van 

ruimere openingstijden naar 18.30 uur, van bestaande ouders. Een eventuele wens zal moeten 

worden onderzocht als onderdeel van een tevredenheidsonderzoek. MT komt tot de conclusie dat 

de noodzaak niet hoog genoeg is om hiermee meteen in actie te gaan. Ook gezien de prioriteit bij 

andere zaken liggen die dit jaar meer aandacht verdienen. Er wordt besloten om dit jaar geen 

acties te ondernemen met het signaal vanuit de planningsmedewerkers, het gaat om een té kleine 

groep mogelijk nieuwe klanten die kiest voor onze con-collega’s vanwege voor hun ruimere 

openingstijden. Ook gezien de huidige wachtlijsten beslissen we dat dit een gegeven is die niet op 

kort termijn onderzocht hoeft te worden.   

Volgend jaar staat er een tevredenheidsonderzoek ouders op de planning en dan zal het onderzoek 

naar de vraagstelling van ruimere openingstijden meegenomen kunnen worden. Er is dan ook meer 

tijd om te onderzoeken wat de consequenties zullen zijn voor SKH. 

WP zal een terugkoppeling geven aan de planningsmedewerkers. 

9. Update BSO Guyot  

Er wordt een update gegeven van de BSO Guyot. De vergunningsaanvraag duurt langer dan gehoopt. 

Daarnaast zijn de aanmeldingen nog niet toereikend om te kunnen starten met genoemde BSO. De 

vraag van opvang op dinsdag en donderdag is voldoende, op de andere dagen is er nog niet 

voldoende vraag. De startdatum is daarom verschoven naar 1 mei.  

Er wordt onderzocht of er een combinatie mogelijk is met de opvang van kinderen van de PP-

school, waarbij wordt benadrukt dat het niet het doel dient om de PPS kinderen onder te brengen, 

deze keuze zal vooral gericht zijn op de doorgang van de opvang op de Guyot school.  

Sollicitanten worden op de hoogte gebracht van de verschoven ingangsdatum, betreft 1 interne, 1 

oud-collega en 1 externe sollicitant. 

 

 



10. Concept werkplan pedagogisch coach 2022  

AdB heeft werkplan pedagogisch coach 2022 ter vaststelling klaar gezet. MT leden hebben geen 

aanvullingen op het werkplan. WP heeft een aantal kleine punten ter aanvulling en zal deze 

aanvulling naar de AdB mailen. Werkplan pedagogisch coach wordt vastgesteld.  

WP complimenteert AdB over de inhoud van het stuk en vooral over de leesbaarheid van het stuk.  

AdB geeft aan dat het werkplan bij de medewerkers via het Bijdehandje onder de aandacht zal 

worden gebracht.  

AdB zal haar definitieve versie naar de MT leden mailen, zodat deze hun OC-leden kunnen 

informeren. 

11. Evaluatie scholingsplan 2021   

GE heeft ter vaststelling Evaluatie scholingsplan 2021 klaar gezet. MT heeft een aantal punten ter 

aanvulling, deze worden door GE in het plan aangevuld en aangepast. Evaluatie scholingsplan 

2021 wordt vastgesteld.  

12. Scholingsplan 2022   

GE heeft ter vaststelling Scholingsplan 2022 klaar gezet. MT leden brengen een aantal opleidingen 

en cursussen in ter aanvulling, deze worden door GE in het Scholingsplan 22 gezet. Scholingsplan 

2022 wordt vastgesteld. 

EH verzoekt of voor een volgende vergadering het gebruik van MS Office op de agenda kan worden 

gezet. 

13. Open dagen MBO scholen 11 en 12 maart   

Er zijn 11 en 12 maart open dagen van het MBO (Noorderpoort en Alfa College). WP brengt in of wij 

daar als SKH aanwezig willen zijn met een eigen standje. MT is het er mee eens om op de open dag 

aanwezig te zijn om onze organisatie zichtbaar te maken en mogelijk ter werving van nieuwe 

stagiaires /collega’s. Er wordt afgesproken dat we de open dagen gaan benoemen op de 

medewerkers-avond, waarbij we een oproep doen aan pedagogisch medewerkers en stagiaires om 

zich bij interesse aan te melden bij AdB. AdB neemt de inventarisatie van de open dag voor haar 

rekening.  

 
14. Integrale kindontwikkeling   

In het MT overleg dd 18-01-2022 is het discussiestuk ‘Integrale ontwikkeling van kinderen binnen de 

SKH’ besproken als onderdeel van de werkdoelen van 2022. In het vorige MT overleg hebben alle MT 

leden de meerwaarde van integrale ontwikkeling van kinderen geconcludeerd. Het werkdoel 

‘Integrale ontwikkeling van kinderen binnen de SKH’ is in het vorige overleg nog niet vastgesteld 

om reden dat er geen overeenstemming is over de definitie en het wel of niet aanpassen van de 

visie van SKH en/of de plek van het onderbrengen van het onderwerp integrale kind ontwikkeling 

als onderdeel van het pedagogisch beleid. 

Om verder te kunnen met het werkdoel, heeft MB de vraag neergelegd of er een aanpassing kan 

worden gedaan in de definitie van Integrale ontwikkeling van kinderen binnen de SKH en of er een 

aanpassing kan worden gedaan in de visie van de SKH, dan wel op andere plekken als handboeken 

of documenten. MB heeft het document ‘formuleren integrale ontwikkeling van kinderen binnen de 

SKH’ als agendapunt klaar gezet zodat het MT aanvullingen heeft kunnen maken op de definitie van 

integrale ontwikkeling van kinderen binnen de SKH.  

Na enige uitleg en afweging wordt het voorstel van de definitie- zoals door MB wordt ingebracht 

aangenomen in deze vergadering om tegemoet te komen aan het verzoek van MB zodat zij samen 

met KB verder kan met het uitwerken van het werkdoel. Wat betreft het opnemen van de definitie 

in het werkplan, in de visie en in het onderbrengen in het pedagogisch beleid van SKH zijn er 



kanttekeningen, deze zijn dat de definitie zoals MB heeft ingebracht gefinetuned moet worden, het 

woord ‘integrale’ er uit wordt gelaten en de zinsnede ‘samenwerking met andere partijen’ verder 

wordt uitgewerkt en uitgelegd. Er wordt afgesproken dat MB hiertoe een nieuw voorstel schrijft, 

zodat in een volgend MT overleg kan worden vastgesteld hoe de aangepaste visie geformuleerd 

moet worden en hoe deze kan worden aangepast in het pedagogische beleid.  

In het volgende overleg zal tevens een voorstel tot aanpassing plaats vinden in het werkplan, zodat 

deze definitief kan worden vastgesteld. Wat betreft het werkplan zal helder geformuleerd worden 

welke acties er dienen plaats te vinden om het werkdoel te kunnen volbrengen. Er wordt gevraagd 

een praktisch plan van aanpak te maken. 

15. WVTTK 

• Vacature Rondleidingen: oproep werd opgenomen in het Bijdehandje. Er zijn nog geen 

reacties geweest. KB geeft aan afspraak te hebben gemaakt met MS om te bespreken wat 

zij in de rondleidingen kan betekenen. Er wordt helder gemaakt dat wanneer een 

medewerker uren besteed aan een rondleiding, deze uren genoteerd kunnen worden; 

• Voorstel ondersteuning personeelsplanning: EH wil na overleg samen met GE een 

functieprofiel maken ter ondersteuning van de locatiemanagers in de personeelsplanning, 

administratie, evt. rondleidingen ed. voor een aantal vast dagen en uren. Bedoeld om 

intern te werven. EH maakt een eerste opzet; 

• MT-Beleidsdag-vervolg: GE heeft Annette van ZorgpleinNoord gevraagd om opnieuw een 

afspraak in te plannen met Noud. We spreken af te wachten op een nieuw datumvoorstel 

om vervolgstappen te kunnen maken. WP geeft aan de notulen van de laatste beleidsdag 

te hebben bijgewerkt ter aanvulling. 

 
Actielijst 
 

  ACTIES  WIE  KLAAR  

1.  Verdere stappen reguliere vaccinatiebeleid voorbeeld 
BMR. Uitzoeken of dit in de eerste kamer is geweest.  

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.  Kostenraming klimaat neutraal gemaakte luiers  KB  Jan. 2022   

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

  

9. Klachtenregeling verspreiden onder OC, COR, OR en 
RvT  

WP, KB, EH, 
PK, MB  

  

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

AB en GE    

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

WP    

12. Klussenlijst medewerkers ziek of in quarantaine LMO  

 

 


