
Notulen vergadering OC Wittering.nl, maandag 4 april 2022 
Aanwezig: Saskia (voorzitter), Bram, Hélène (locatiemanager), Suzan (pedagogisch 
medewerker) 
 

1. Personeel 
- Er zijn in korte tijd drie vaste pedagogisch medewerkers weggegaan. Allemaal 

vanwege verschillende redenen. Voor de stabiliteit is een medewerkster van de 
BSO naar de babygroep gegaan. Daarom nu helaas geen stabiliteit op de BSO. Er 
is structureel personeelstekort in de kinderopvang en het is heel moeilijk om 
nieuwe mensen te vinden. 

- Is er extra oog voor behoud van mensen die er zijn? Dit is ook heel belangrijk 
voor ouders en kinderen. Hélène: ja, we proberen vooral goed te luisteren naar 
het personeel, ervoor te zorgen dat iedereen op de juiste plek zit, opletten dat 
medewerkers hun grenzen aangeven, waar mogelijk flexibel zijn.  

- Er zijn niet veel nieuwe aanmeldingen van kinderen op het moment. Wellicht 
vanwege de opening Campus aan de Lanen met een nieuw gebouw, dat een 
vergelijkbaar concept heeft. 

2. Ruilbeleid 
- Vanuit andere OC’s zijn er geluiden van ouders die klagen over het ruilbeleid, dat 

tegoed niet ingezet kan worden. Hoe zit het bij Wittering.nl? Niemand heeft 
hierover klachten gehoord. Er wordt veel moeite gedaan om te zorgen dat 
ouders toch hun tegoed kunnen inzetten. Of ruilen lukt hang af van de dag, op 
sommige dagen zijn er standaard plekken, op andere niet. 

3. Ledenwerving OC 
- Het bericht in de nieuwsbrief van Wittering.nl bevatte alleen een link naar de 

poster en verder geen informatie, de link werkte ook niet goed.  
- Hélène zet een bericht in de ouderapp en hangt de nieuwe poster op in plaats 

van de oude.  
- Bij intakegesprekken wordt de OC ook nog steeds standaard benoemd. 

4. Ouderavond 
- In de vorige vergadering is het idee geopperd om een ouderavond te 

organiseren. Wat zou het doel zijn? Alleen voor ouders om elkaar te ontmoeten, 
of ook bijv. een spreker over een onderwerp? Er zijn wel themaavonden van 
OKB, bijvoorbeeld over slapen. 

- Misschien juist interessant om de ouderavond aan te laten sluiten bij het concept 
van Wittering.nl, dat is wat ouders bindt. 

- Meedoen met kwartaalstarten van school. Vorige keer (online) meegedaan, maar 
er was maar 1 ouder van unit 1 en een handvol bij de BSO. 

- Ouderavond voor de BSO zou ook fijn zijn als daar weer stabiliteit is wat betreft 
personeel. Veel ouders kennen de BSO niet goed omdat ze er vanwege de 
coronamaatregelen weinig zijn geweest. 

- Er komt nog een feestelijke opening als de nieuwe ruimtes helemaal klaar zijn, 
een keer in de ochtend. Dat is misschien ook een gelegenheid voor ouders om 
elkaar te ontmoeten. 

- We denken erover na en laten het terugkomen in de volgende vergadering. 
5. Rondvraag 



- Hélène is vanaf 13 juli met verlof, er staat nu een vacature uit voor vervanging. 
Simone zal de vervanger van Hélène ondersteunen. 

- Volgende vergadering gepland op maandagavond 4 juli om 20 uur. 


