Jaarverslag oudercommissie Tierelier jaar 2020

Voor u het jaarverslag van de oudercommissie Tierelier van het jaar 2020. Een raar jaar dat ook voor
de oudercommissie gedomineerd werd door het Corona virus. Naast onze gebruikelijke overleggen, 4
keer per jaar onderling en vier keer met jaar met Jan en Ingrid, is een afvaardiging dit jaar ook
tweemaal aangesloten bij een evaluatieoverleg over de coronamaatregelen bij Tierelier. Ook heeft 1
commissielid een middagje met een pedagogisch medewerker meegelopen tijdens het
ophaalmoment van de BSO.
Maatregelen Tierelier in verband met Corona
Toen duidelijk werd dat het coronavirus ook in Nederland was opgedoken heeft de oudercommissie
direct pro-actief gevraagd om duidelijke communicatie richting ouders over de gevolgen voor de
opvang van de kinderen. Na de plotselinge sluiting van Tierelier in maart 2020 is er hard gewerkt om
zodra het weer mocht open te gaan. De oudercommissie is actief betrokken om mee te denken hoe
dit op een veilige manier zou kunnen. Wij werden gevraagd feedback te geven op het voorgestelde
protocol, looprichtingen, maar ook hoe de emotionele veiligheid gewaarborgd kon worden wanneer
kinderen meer op afstand ‘overgedragen’ werden. Ook werden we uitgenodigd voor de evaluatie
hiervan. Na 11 mei kon Tierelier gelukkig weer open. Ook hierna zijn we actief betrokken gebleven en
hebben we opmerkingen die we kregen over de gang van zaken na de heropening meegenomen in
onze overleggen of direct gecommuniceerd met Jan en Ingrid. Een voorbeeld hiervan is de , voor het
gevoel van ons als ouders, lange wachttijd bij het ophalen van de BSO kinderen. Op uitnodiging van
Tierelier heeft een van de commissieleden een paar uur meegelopen om inzicht te krijgen in wat er
allemaal gebeurd in de tijd dat ouders staan te wachten.
Bij de sluiting in december lag er een protocol klaar en is er minder overleg geweest. Wel zijn we
kritisch geweest op de communicatie richting ouders rondom de noodopvang tav de rechthebbende
op de noodopvang. Er is nadrukkelijk verzocht ook hierbij de richtlijnen van het RIVM te volgen.
We hopen allen op een snelle volledige heropening van de Tierelier en zullen ook dan weer klaar
staan om mee te denken.

Ouderavonden
Helaas hebben er geen ouderavonden plaats kunnen vinden. Wel is er een digitale ouderavond
geweest.

Preventiemedewerker gezondheid en veiligheid
Tijdens een van de overleggen hebben we uitleg gekregen over de functie van
‘preventiemedewerker’ tav gezondheid en veiligheid. Op dat moment ineens zeer actueel ivm het
coronavirus.

Prijsvaststelling voor 2012
In september hebben we kritisch gekeken naar het voorstel tav de prijsstelling voor 2012. Na een
kleine aanpassing zijn we akkoord gegaan met het doorvoeren hiervan.

