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Overleg Kindcentrumraad De Lei 

 

Datum:  20 september 2021 

Tijd:  19.30 – 20.00 uur 

Plaats:  IKC de Lei 

Voorzitter:  Chantal Verhaar 

Notulist:  Petra Bothof 

Genodigd: Astrid Hofmans, Chantal Verhaar, Jelle van der Veen, Kristel van Goozen, Mieke de 

Sterke, Nouchka Schweiger, Petra Bothof, Suzanne Kreike, Violetta Djordjevic. 

Afwezig:   

 

 

1. Opening. 

 

2. Ambitiedocument KC plan  

 

Chantal werd er al enthousiast van. Het is een uitgebreid document. 

Suzanne, vraagt zich af of alles hetzelfde zal blijven als we veranderen in Floreo. Waarschijnlijk zal dit 

voor een groot deel zo blijven. 

 

Floreo heeft al wel een samenwerkingsconnectie met WijdeVenen. 

 

3. overname Snoopy > Floreo (Nouchka, wellicht iets vertellen?) 

 

De overname kwam vrij onverwacht. Ook voor Nouchka kwam het best als een verrassing.  

Jolanda mocht zelf beslissen wat ze ging doen en heeft ervoor gekozen om het nu te gaan verkopen. 

Wat meespeelde was dat ook IKC Woubrugge wordt gebouwd en Floreo heeft de pitch gewonnen en 

mag de opvang verzorgen in het IKC. Waardoor Snoopy daar geen concurrent meer was. 

Jolanda heeft de kans opgepakt om door Floreo kids te kunnen worden overgekocht, ze heeft ook 

alle locaties kunnen verkopen. 

 

We worden nu een stichting zonder winstoogmerk en al het financiële gebeuren blijft ook binnen de 

stichting. Dat wordt het grote verschil. Ook zijn er verschillende afdelingen die veel administratieve 

dingen regelen (PR, onderhoud gebouwen, etc.) 

Binnen de opvang veranderd er niet zoveel, personeel blijft ook hetzelfde en BSO tijden hoogst 

waarschijnlijk ook. De intentie is dat de mensen blijven zitten waar ze zitten. Het kantoor gaat wel 

naar Leiderdorp. 
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De directeur is nog niet langs geweest, hij komt woensdag langs als toeschouwer, maar zijn taak gaat 

pas op 1 oktober in. Aan de voorkant merk je in ieder geval tot 1 januari niets. 

 

Kristel vindt het wel jammer dat ze hem nog niet gesproken heeft, maar zou graag met het in 

gesprek gaan. Hij is op dit moment waarschijnlijk drukker met de kinderopvang, dan met de 

contacten met de IKC’s. 

 

Chantal: Zijn er nog reacties van ouders?  

Nouchka: Er is nog niet heel veel contact geweest met ouders. 

Er zijn wel positieve reacties geweest in Woubrugge, omdat er nu meer duidelijkheid is. 

 

Vandaag is de laatste KC Raad van Nouchka. 

 

Violetta: Wat voor mij onduidelijk is, is wat er nu naar de ouders toekomt. De verwachting is dat de 

normen en waarden wel worden overgenomen. Maar er is niet echt een overdracht. Hebben we een 

beeld van wat de invloed is uiteindelijk in Januari. 

Wat als de werknemers van Snoopy het niet eens zijn met de ideeën van Floreo. 

Floreo kan het niet zomaar veranderen omdat er een convenant is tussen de school en de opvang en 

een intentieverklaring. Alleen de samenwerkingsovereenkomst is nog niet ondertekend.  

 

Het is misschien wel goed om dit nog na te gaan, wat kan Floreo nog veranderen? Eigenlijk is het een 

verantwoordelijkheid van Snoopy om de samenwerkingsovereenkomst wel te tekenen. 

Je gaat uit van een goede intentie, maar als je van het slechte uitgaat is het goed om hier toch 

duidelijke afspraken over maken. 

 

Er gaat dus niet veel tot januari gebeuren, maar vanaf januari zullen vooral de kantoren veranderen. 

 

4. W.v.t.t.k 

OR vanuit Snoopy/Floreo wordt veel groter, misschien moet er nog een extra afgevaardigde komen 

vanuit Kinderopvang. 

5. Actiepunten: 

Kristel gaat uitzoeken hoe het zit met de samenwerking met Floreo en communiceert het met de KC 

Raad. 

 

Vergaderdata 2021-2022 

 

• Maandag 20 september 2021 

• Dinsdag 9 november 2021 

o Samenwerkingsovereenkomst. 

• Donderdag 27 januari 2022: 

• Woensdag 6 april 2022 → was eerst: woensdag 16 maart 2022! 

• Donderdag 12 mei 2022 
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• Donderdag 30 juni 2022 → was eerst: Maandag 27 juni 2022! 
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