
 

 

  
Op 20 november is de oudercommissie weer bij een gekomen om te 
vergaderen. Helaas heeft Linda er na een klein jaar voor gekozen te 
stoppen bij de OC. We willen Linda heel erg bedanken voor haar 
positieve bijdrage.  
Na ruim 3 jaar van enthousiaste deelname heeft Kitty besloten dat dit 
haar laatste vergadering zal zijn. Beste Kitty, hartelijk dank voor je 
betrokkenheid, creativiteit en ondernemend enthousiasme.  
 
Vandaag staat niet alleen in het teken van afscheid. Anneke, de 
moeder van Sam (5mnd) komt om de hoek kijken en wil zich graag 
aansluiten bij de OC. Ze stelt zich verderop voor in de nieuwsbrief. 
Welkom Anneke, leuk dat je je steentje bij wilt dragen. 
 

Allereerst een kleine terugblik 

 

 Ouderavond 30 oktober 
 
Eind oktober heeft de ouderavond plaats gevonden, georganiseerd vanuit de OC. We vonden 
het een leuke avond, welke in het teken stond van ‘activiteiten met je kind’. De volgende 
aanbieders hebben zichzelf vol overgave gepresenteerd: Muziek op 
schoot door Ansjepansje; Dex & Catootjes gym en monkey moves 
door Klien, De Kinderzaak met dreumes- en peuterdans, babypret en 
wobbelyoga voor peuters. Peutergym door de Hazenkamp. Ook was 
zwembad-West vertegenwoordigd op deze avond voor vragen en 
informatie en hebben vrijkaartjes uitgedeeld om te komen Spartelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helaas vonden we zelf de opkomst wat mager in vergelijking 
met andere keren. Mogelijk doordat we relatief laat waren 
met het versturen van de uitnodiging. Daarnaast was het 
een donkere en regenachtige avond en vonden er 
oudergesprekken plaats op basisschool de Lanteerne We 
zullen hier in het vervolg beter op letten en hopen meer ouders 
de gelegenheid te kunnen bieden op de ouderavond aanwezig te zijn.   
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Oproep nieuw OC lid 

Wegens de opstap van Kitty en Linda zoeken we ondanks verwelkoming van Anneke nog versterking. 
Vind je het leuk om als je ouder meer bezig te houden met het reilen en zeilen achter de schermen 
stuur dan gerust een mailtje of schroom niet o een van ons aan te spreken. Je bent van harte welkom 
om een keertje mee te komen kijken, denken en luisteren en indien enthousiast aan te sluiten. 

 
 

Advies over het voorgestelde uurtarief 2019 voor Kinderopvang  Ikke de Dennen 

 

Inleiding 

Begin november bent u als ouder geïnformeerd over de uurtarieven 2019. In de brief is te lezen dat 
de OC zich onthouden heeft van een advies. Graag leggen we aan u uit wat onze beweegredenen 
zijn geweest. Op 6 september ontvingen wij als oudercommissie (OC) een mail met het voorstel voor 
het te hanteren uurtarief 2019 en de vraag om hierover een advies uit te brengen.  

Beoordeling voorgestelde tariefsverhoging 2019  

Stijging o.b.v. de cao. 
De directie stelt voor om als gevolg van de cao ontwikkelingen het uurtarief met 2% te laten stijgen. 
De cao verhoging bedraagt 3%, de loonkosten bedragen ca 65% van de omzet, waardoor het 
uurtarief met 2% moet stijgen. Als OC zijn we akkoord met dit voorstel. 

Stijging a.g.v. aanscherping BKR 0-1 jarigen 
Per 2019 wordt vanuit de IKK de BKR-norm voor 0-1 jarigen aangescherpt. Dit betekent een extra 
leidster op de babygroep of minder baby’s opvangen. Dat dit leidt tot een stijging van het uurtarief 
vinden wij een logisch gevolg. De vraag is echter hoe groot de stijging moet zijn. 

Als OC maken we gebruik van de adviezen vanuit onze brancheorganisatie BOINK. BOINK adviseert 
bij prijsstijgingen altijd een cijfermatige onderbouwing te vragen die is gebaseerd op de organisatie 
waarop de prijsstijging van toepassing is. BOINK adviseert OC’s expliciet geen genoegen te nemen 
met landelijke gemiddelden, omdat er per kinderopvang grote afwijkingen kunnen zijn.  

Ikke baseert de tariefstijging op landelijk onderzoek naar de gemiddelde verwachte kostensijging als 
gevolg van de aanscherping van de BKR-norm. Een cijfermatige onderbouwing gebaseerd op Ikke 
ontbreekt, waardoor wij als OC niet in staat zijn om te kunnen beoordelen of de tariefverhoging 
voor 2019 juist is. Met de keuze om ons te onthouden van advies volgen wij onze 
brancheorganisatie BOINK. 

 



 

Behalve terugblik en advies voorgesteld uurtarief zijn de volgende punten besproken tijdens de 
vergadering: 

 
1. Klimaatbeleid 

Door de zeer warme zomer van 2018 waren een aantal dagen op Ikke ook zeer warm. Fijn 
dat er direct op ingespeeld is met behulp van ventilatoren. Omdat de voorspelling is dat de 
komende zomers ook warm zullen worden is er vanuit de OC geadviseerd om zonneschermen 
o.i.d. aan te schaffen om er voor te zorgen dat de temperaturen binnen niet al te snel op 
lopen. Hier is door de directie positief op gereageerd en er is toezegging gedaan dat er iets 
van zonwering komt op De Dennen.  

 
2. Compensatieregeling feestdagen 

Ikke heeft ouders op de hoogte gesteld van de compensatie regeling feestdagen. We zijn blij 
dat de directie met dit voorstel komt.  
In verband met een eerdere vraag aan de oudercommissie: In dit voorstel wordt de 
vierdaagse vrijdag niet genoemd. Wanneer je standaard opvang op vrijdag af neemt kun je 
voor de vierdaagse vrijdag een ruildag aanvragen via de gebruikelijke weg. 
 

 
3. Bezetting en extra inspecties n.a.v. anonieme klacht 

In april en juli 2018 hebben er extra inspecties plaats gevonden door de GGD naar aanleiding 
van een anonieme klacht over de leidster kind ratio. We vinden het als oudercommissie heel 
fijn om te merken dat dit positief is opgepakt door het bestuur en er nu voldoende leidsters 
op de groepen aanwezig zijn wanneer er zieken of onverwachtse calamiteiten zijn.  

 
 

4. Konnect app  
De Konnect app is online per 21 november 2018. Als het goed is kunnen alle ouder nu 
inloggen. Controleer allemaal of het geven van je toestemming voor beeldmateriaal in het 
ouderportaal klopt, dit was in eerste instantie niet bij iedereen het geval.  
De Konnect app zal voorlopig de dagbladen niet vervangen. Als OC zijn wij erg blij met de 
dagbladen, omdat onze kinderen op de locatie zelf al kunnen vertellen over hun dag aan de 
hand van de foto’s. We vinden het allen natuurlijk belangrijk dat  er zoveel mogelijk tijd van 
de leidsters in de kinderen wordt gestoken er dit niet verloren gaat aan het dubbel invullen 
van zowel de app als de dagbladen. Het is aan de directie en de leidsters om hierin een keuze 
te maken wat het best werkt. We zullen als oudercommissie over een paar maanden 
evalueren hoe de Konnect app bevalt vanuit ouders.  

 
 
Voor een uitgebreider verslag van deze vergadering verwijzen wij naar de notulen. Deze zijn te vinden 
op de locatie.  
 
Heb je input op één of meerdere van bovenstaande punten of wil je hierbij aansluiten, meld het 
gerust via ons mailadres: ocikkededennen@gmail.com of spreek één van ons aan bij Ikke. 
 

Wist-u-datjes Leidsters 

 wist u dat: kinderen tot 8.00 uur mogen ontbijten op de groep? Daarna liever niet doordat de 
leidsters de aandacht aan alle binnenkomende kinderen willen schenken. 

 



 

 

Even voorstellen 

Beste ouders, 
 
 
Als nieuw lid van de oudercommissie stel ik mij 
graag even voor. Mijn naam is Anneke Miggiels 
en ik woon samen met mijn vriend, onze zoon 
Sam (nu bijna 6 maanden oud) en onze 
driepotige kat in Nijmegen, vlakbij Ikke.  
 
 
Sam gaat sinds september van dit jaar twee 
dagen in de week naar Ikke en wij hebben de 
opvang tot nu toe als heel positief ervaren. Ik 
ben graag betrokken bij de opvang waar Sam 
ook de komende jaren naar toe zal 
gaan. Daarom heb ik me aangemeld voor de 
oudercommissie. Hopelijk kan ik met de andere 
leden van de oudercommissie een klein steentje 
bijdragen aan een fijne sfeer, een goede kwaliteit 
en een veilige omgeving voor de kinderen.  
 
Alvast tot ziens! 
 
Anneke 
 

Beste ouders/ verzorgers, 
 
Omdat ik onlangs ben gestart met werken bij 
Ikke ‘de dennen’, wil ik mezelf graag eventjes 
aan jullie voorstellen. 
Ik ben Debbie Ruesen, 28 jaar en ik woon in 
Malden. In Nijmegen heb ik mijn studie Sociaal 
Pedagogisch Hulpverlening gevolgd. Na te zijn 
afgestudeerd ben ik vrijwilligerswerk gaan doen 
in (Zuid-) Afrika. Daarna heb ik een jaar 
gewoond in Italie (Rome) waar ik met veel 
plezier deel uitmaakte van een team rondom een 
autistische jongen om hem te begeleiden bij zijn 
ontwikkeling. 
Na Rome ben ik werkzaam geweest op een Plus-
groep in Zeist; reguliere opvang in combinatie 
met opvang van kinderen met een extra 
zorgvraag. 
 
In mijn vrije tijd ben ik graag samen met mijn 
familie en vrienden, ben ik veel buiten met mijn 
labrador aan de wandel en vind ik het fijn (oké 
soms iets minder fijn..) om een rondje hard te 
lopen. 
 
Binnen ikke zal ik voornamelijk te vinden zijn op 
de baby-groep, waar ik inmiddels al meerdere 
dagen met plezier heb gewerkt. Vanaf januari zal 
ik daar op vaste dagen aan de slag gaan. Veel 
van jullie heb ik inmiddels al ontmoet, maar kom 
gerust ook eventjes naar mij toe om een hand te 
geven want ik zie zo 
veel nieuwe gezichten. 
 
Mocht u (nog) iets van 
mij willen weten mag 
u mij gerust 
aanspreken. 
Tot snel weer! 
 
Groetjes, 
Debbie Ruesen 
 

 

 
 
 



 

 
 

 

Elbert Vroegindewije - praktische zaken  
Vader van Liede (2) 

 

Maloe Hofland 
Moeder Miel (4) en Mare(2) 

 

 

 

Maarten Nekeman (Voorzitter) 
Vader van Timor (5) en Sil (3) 

 

 

Kitty Janssen – Notulist 
Moeder Daan (6) en Bram (3) 
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Anneke Miggiels 
Moeder Sam (5mnd) 

 

Marieke Gademan – Nieuwsbrief 
Moeder Janno (3) en Annelin (1) 


