
 

 

 

Notulen gezamenlijke Oudercommissievergadering 13 november 2013 

 

Aanwezig: Ria, Monique 

Janny en Lobke (OC Oude Tonge) 

Marinda en Marjolein (OC Bruinisse) 

Sander, Sonja, Sharony en Linda (OC Sommelsdijk) 

 

  

1. Opening en vaststelling agenda 

 Janny neemt voor deze vergadering de rol van voorzitter op zich. De rol van voorzitter tijdens deze 

vergadering zal rouleren tussen de voorzitters van de OC’s. Chantal is wegens ziekte afwezig. 

Linda zal daarom notuleren. Twee nieuwe leden van OC Sommelsdijk zijn erbij gekomen. Ook is de 

nieuwe OC van Bruinisse aanwezig. Welkom!  

2. Notulen gezamenlijke vergadering 11-09-2013 

 Akkoord 

3. Voorstellen nieuwe OC leden 

  Sharony Kransse en Sonja Smit zijn nieuwe leden van OC Sommelsdijk. De OC Bruinisse is sinds 

kort opgericht en bestaat uit Marinda Stouten en Marjolein van Strien. D.m.v. een voorstelrondje 

hebben we kennis gemaakt met elkaar. 

4. Uitbreiding BSO Sommelsdijk 

 De BSO groeit en de huidige ruimte wordt te klein. Er zijn genoeg aanvragen en uitbreiding wordt 

noodzakelijk. Ria heeft aanvraag bij gemeente ingediend voor uitbreiding 20 kinderen NSO. De 

ruimte is al aanwezig en kan met relatief kleine aanpassingen geschikt gemaakt worden. Ideeën zijn 

welkom hoe de BSO in te richten en welke activiteiten geboden kunnen worden voor de kinderen. 

De kinderen van de BSO mogen zelf ook meedenken over de inrichting en activiteiten van de BSO. 

Er komen 2 BSO groepen: 4 t/m 6 jaar en 7 t/m 12 jaar. Start begin 2014. 

5. Uitbreiding Oude Tonge 

Er zijn nu twee groepen van 0-3 jaar, 1 groep van 3 tot 4 jaar gecombineerd met de NSO. Met het 

doorstromen van de kinderen naar de 3 jarige groep gaan capaciteitsproblemen ontstaan. 

Uitbreidingsmogelijkheden lopen niet voorspoedig. Meest ideale situatie zou een uitbreiding naar 

het Rabobank zijn, maar dit moet flink worden aangepast en wie gaat dit betalen. Wordt vervolgd. 

6. Peuteropvang Bruinisse 

De opvang loopt erg goed in Bruinisse. Er zijn nu al 3 leidsters per ochtend. Aanvragen blijven 

wekelijks binnenkomen. De ochtend zitten nu zo goed als vol. Daarom gaan we uitbreiden met het 

aanbod van peuteropvang. De maandagmiddag en woensdagochtend zal er ook peuteropvang 

geboden gaan worden, zodat we in de vraag kunnen voorzien. Omdat er daarna geen 

uitbreidingsmogelijkheden meer zijn zal er een wachtlijst komen, vol=vol. 

7.  Protocol Social Media 

Monique heeft protocol geschreven en gepresenteerd aan het hele team. Hoe om te gaan met 

social media, want ook buiten werktijd ben je een medewerker van het Kinderpaleis. 

7.  Evaluatie dag van de Leidster 

Deze dag is door de verschillende OC op een eigen manier ingevuld. Besloten is om voor de 

volgende keren gezamenlijk af te stemmen hoe we deze dag gaan invullen, om een lijn te trekken. 

Ideeën besproken; aankondigen met poster (aandacht trekken), de erkenning bij de kinderen laten 

(d.m.v. tekeningen, knutselwerkjes) en oproepje in nieuwsbrief voor de ouders.  

Ria zal op de dag van de leidster alle locaties langsgaan. 

9.  Vergaderdata 2014 

Maandag 10 februari, 20.00 uur in Bruinisse 

Maandag 19 mei, 20.00 uur in Oude Tonge 

  Data voor 2
e
 helft 2014 zullen we t.z.t. afspreken.  

Einde gezamenlijke vergadering. OC Bruinisse vergadert verder met Monique. OC Sommelsijk + OC 

Oude Tonge vergaderen verder met Ria. 


