
 

 
 

 

Nieuwsbrief januari 2021 
 
 
In deze nieuwsbrief informeren wij u over het volgende:  

 
KOV net en Ouder login: 
Sinds 1 januari werken wij met het planningsprogramma van KOVnet, de opvolger van Saamn. Het was vreemd 
om tijdens een Lock down aan de slag te gaan met een nieuw programma. Gelukkig hebben wij tijdens de 
opstartfase kunnen rekenen op de hulp van u als ouders. Zo hebben wij het overgrote deel van de benodigde 
gegevens van ouders mogen ontvangen via het nieuwe inschrijfformulier. Hiervoor onze dank. Inmiddels 
hebben we alle gegevens ingevoerd en hebben wij de benodigde controles kunnen uitvoeren en raken wij 
steeds meer thuis in het systeem. 
 
De volgende stap is de introductie van het ouderportaal.  
Het ouderportaal maakt het voor ouders mogelijk om via een website of een app bijvoorbeeld ruilaanvragen te 
doen of kinderen af te melden. Deze verzoeken en afmeldingen worden vervolgens op kantoor in behandeling 
genomen. Ook kunnen ouders gewijzigde persoonsgegevens aan ons doorgeven. Wij willen het ouderportaal 
binnen enkele weken in gebruik gaan nemen. Jullie zullen hiervoor spoedig via de mail een uitnodiging 
ontvangen en tevens een link om een inlog aan te maken. Let op! De eerste keer is het van belang dat er 
ingelogd wordt via een pc. Na deze stap is het vervolgens mogelijk om ook via de app op de telefoon in te 
loggen. 
 
En dan…. Last but not least volgen dan de groepsportalen. Op elke groep komt een iPad te liggen waarop onze 
medewerkers met een simpele druk op de knop kinderen kunnen aanmelden bij binnenkomst en afmelden als 
kinderen weer worden opgehaald. De tijden worden dan direct in het systeem opgeslagen. Het groepsportaal 
zal de weeklijsten en kind kaarten gaan vervangen en zal dus veel papierwerk gaan schelen. Ook kan informatie 
over de kinderen worden opgeslagen over bijvoorbeeld slaaptijden. Het streven is om uiterlijk eind maart ook 
het groepsportaal volledig werkend te hebben. 
 

Aanmelden 47 weken contract: 
In de afgelopen jaren hebben wij de ouders met een 47 weken contract altijd verzocht om hun kind(eren) af te 
melden voor de schoolvakanties. Door de komst van KOV net zal dit echter gaan veranderen. Met ingang van 1 
januari zullen wij de ouders met een 47 weken contract per vakantie vragen hun kind(eren) aan te melden voor 
de opvang tijdens schoolvakanties. In KOV net staan kinderen met een 47 weken contract standaard afgemeld 
en beschikken deze kinderen over een urenpotje met daarin een tegoed van 7 x het aantal contractdagen per 
week. Het urenpotje is voor iedere ouder inzichtelijk via de ouderlogin. Na aanmelding voor de vakantie opvang 
zal het saldo direct aangepast worden. Zodra het totale aantal van 7 vakantie weken volledig is benut zal het 
saldo van het potje op nul staan. Zo hebben ouders inzage in het tegoed voor het lopende jaar. 
Natuurlijk zullen wij vier weken voor aanvang van een schoolvakantie een reminder sturen, met het verzoek om 
de kinderen aan te melden. Ouders die gebruik maken van het 47 weken contract hebben natuurlijk 
gegarandeerd plek op de vaste contract dagen tijdens de schoolvakanties. 
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Een bericht van Leontine 
Rond de zomer merkte ik dat het tijd was voor een nieuwe stap en ben ik een loopbaan coaching traject gaan 
doen. Als snel werd duidelijk dat ik nog altijd graag bezig ben met financiën en veranderingsprojecten maar dat 
ik dit op een andere manier wilde gaan vormgeven. Ik heb inmiddels besloten verder te gaan als ZZP’er en interim 
werk te gaan doen. Per 1 januari heb ik mijn bedrijf ‘Ledewi, Business Control & Projecten’ opgericht.  
Deze stap betekent niet dat ik direct volledig afscheid heb genomen van de Notedop, gelukkig niet. Ik rond 
sowieso alle zaken van 2020 af en ga vervolgens een deel van mijn werk overdragen aan Joyce, waaronder 
bijvoorbeeld de facturatie. Een deel van mijn activiteiten blijf ik doen. Iets meer op afstand maar ik zal ook nog 
regelmatig bij de Notedop zijn. Een spannende stap maar ik heb er heel veel zin in. Sinds deze week is mijn 
website live: www.ledewi.nl Voor wie interesse heeft, neem er gerust een kijkje. Voorlopig ben ik ook via 
leontine@denotedop.nl nog gewoon te bereiken.  

 
Corona update 
Op het moment dat wij deze nieuwsbrief aan het maken zijn is er nog altijd sprake van een Lock down, 
waardoor wij nog altijd onze deuren alleen voor ouders en kinderen in de noodopvang mogen openen. Dit 
betekent dat wij een deel van onze ouders en kinderen helaas niet mogen verwelkomen.  
Nadat bekend is geworden dat wij onze deuren mogelijk pas weer per 8 februari mogen openen hebben wij 
besloten om contact te zoeken met onze “thuisblijvers”. Zo zijn de medewerkers in de dagopvang gaan bellen 
naar de afwezige gezinnen en hebben de NSO-medewerkers leuke videoboodschappen gemaakt en met de 
‘thuisblijvers ‘gedeeld.  Dit alles om te laten weten dat we de kinderen missen en wij niet kunnen wachten om 
iedereen weer met open armen te mogen ontvangen. 
Ook hebben we nog eens kritisch naar onze Corona maatregelen gekeken. De ouders van de babygroepen 
wordt gevraagd om hun kind(eren) ook via de zij ingang te brengen en te halen. Voor de ouders van de 
peutergroepen wordt het dragen van een mondkapje verplicht tijdens de breng- en haal momenten. De ouders 
van deze kinderen hebben hier een aparte mail over ontvangen. Wij hopen op uw begrip en medewerking in 
deze. 
 

Financiële compensatie t.g.v. Lock down 
Tijdens de vorige Lock down zijn alle ouders financieel volledig gecompenseerd voor de periode dat de 
kinderopvang moest sluiten. Een deel is vergoed door de overheid (kinderopvangtoeslag is aangevuld tot 100% 
van het maximum uurtarief). Daarnaast is een deel terugbetaald door de Notedop (het deel boven het 
maximum uurtarief x de gemiste uren). Voor de huidige Lock down is door de overheid toegezegd dat de 
kinderopvangtoeslag opnieuw zal worden aangevuld tot 100% van het nu geldende maximum uurtarief. Of de 
Notedop ouders opnieuw gaat compenseren voor het deel boven het maximum uurtarief is momenteel nog 
niet bekend. Kinderopvangorganisaties zijn dit niet verplicht. Wij informeren u hierover nadat duidelijk is 
wanneer wij weer open mogen. 
 

Coaching plan ter deskundigheidsontwikkeling medewerkers Kinderopvang De Notedop 
De Notedop besteedt veel tijd aan het opleiden en trainen van de pedagogisch medewerkers. Zowel voor de 
medewerkers in vaste dienst als voor de oproepkrachten verzorgt De Notedop pedagogische trainingen, waarin 
zij kennis maken met en zich verdiepen in de visie van De Notedop op het gebied van verzorging, opvoeding en 
ontwikkeling van kinderen.  
 
De Notedop heeft een duidelijk eigen kijk op opvoeding. In samenwerking met orthopedagoog en trainer 
Catherine Delsing heeft De Notedop een geheel eigen pedagogische visie ontwikkeld. Door middel van 
intensieve pedagogische trainingen en werkbegeleiding zorgen we ervoor dat al onze pedagogisch 
medewerkers ook daadwerkelijk handelen vanuit De Notedop-visie. Voor ouders is het belangrijk om te weten 
of de visie van het kinderdagverblijf waar zij hun kind heen willen brengen aansluit bij hun eigen kijk op 
opvoeding.  
 
Voor dit jaar is er weer een nieuw coaching plan opgesteld met als thema “ieder kind in zijn eigen kracht”. 
Hierbij ontvangen jullie een toelichting en de urenspecificatie voor het jaar 2021. 
 

http://www.ledewi.nl/
mailto:leontine@denotedop.nl


 

 
 

 
Ieder kind in zijn eigen kracht 
In de eerste helft van 2021 gaan wij door met: 
- Opvoeden en coachen van gevoelens waaronder (sociale) angsten 
- Meer aandacht voor groepssensitiviteit 
- Aandacht voor eigenheid en verschil in temperament, de verschillende typen en pedagogische richtlijnen. 
 
In de tweede helft van 2021 gaan wij aandacht besteden aan het belang van verbondenheid en de 
opvoedingsdoelen Sociale Competentie en Waarden en Normen. 
Er is ruim aandacht voor werken aan invoelingsvermogen en empathie. 
Er is aandacht voor het verband tussen de omgang met gevoelens en de ontwikkeling van invoelend vermogen. 
 
Urenverantwoording coaching plan 
Hierbij delen wij de urenverantwoording voor 2021. Voor u als ouder mogelijk niet zo interessant, maar vanuit 
de GGD het dringende verzoek dit met u als ouders te delen. 
  

Wettelijke 
minimum 
ureninzet 

Aantal fte PBM 
aangesteld door 
de houder 

2021 400 uur 1,34 (48u p/w) 

Locatie 
Geplande inzet 
beleidstaken 2021 

Geplande inzet 
coaching 2021 

Beukenoot (KDV) 63 uur 125 uur 

Beukenoot (NSO) 18 uur 36 uur 

Noteclub (NSO) 18 uur 36 uur 

Speelnoot (NSO) 24 uur 49 uur 

Meerpaal (NSO) 14 uur 29 uur 

Training coaches  28 uur  

Totaal aantal uren 
Notedop 

166 275 

 
 

Oudercommissie vergaderdata: 2020 
Woensdag 3 februari : GGD-zaken 

Woensdag 26 mei  : Kinderopvang trainingen etc... 

Woensdag 29 september : NSO  trainingen etc....   

Woensdag 10 november : Financiën  
 

Sluitingsdagen Notedop 2021 
2e Paasdag  : maandag 5 april ‘21 
Koningsdag  : dinsdag 27 april ‘21 
Hemelvaart  : donderdag 13 mei ‘21 
2e Pinksterdag  : maandag 24 mei ‘21 
 
 
 
 



 

 
 

 
Verlichting fietspad eikenlaantje  
In de nieuwsbrief van november hebben wij u geïnformeerd over de wens van ouders om verlichting te 
plaatsen langs het eikenlaantje (Heerlijkheidspad). Tot op heden heeft de gemeente nog geen gehoor gegeven 
aan het verzoek. Met uw hulp hopen wij dit punt onder de aandacht te brengen bij de gemeente. 
Mocht u zich hiervoor hard willen maken dan willen wij u vragen om te bellen naar de gemeente Houten, 
telefoonnummer 030- 6392611. De gemeente is bereikbaar op werkdagen tussen 9:00-16:00 uur. Wij hopen 
dat, als ouders massaal bellen de noodzaak hiervan misschien wordt ingezien.    
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.  
 
 
 


