
 

Notulen oudercommissie vergadering Locatie Middelharnis 

Datum:  16 juni 2014 

Aanwezig: Sonja, Sander, Ria & Sharony 

Locatie:  Oude Tonge 

 

De eerste deel van de vergadering was gezamenlijk met de andere locaties, zie hiervoor de andere 

notulen. Het tweede deel van de vergadering vond plaats met locatie Middelharnis. Aangezien Linda 

afwezig was, nam Sonja de rol van voorzitter waar.  

1. Notulen vorige vergadering  

- Het hondenpoepbord is i.v.m. de verhuizing niet meer nodig.  

- De voorstelbrief is klaar. Is aan Ria verzonden 

- GGD rapport: er is een nieuw rapport gemaakt i.v.m. de verhuizing. Wettelijk ben je dan 

een nieuwe locatie en vind er een nieuwe inspectie plaats. Er is al een inspectie geweest 

tijdens de verbouwing en er zal wederom inspectie zijn 3 maanden na opening 

 

2. Zomerfeest 

- Alles is geregeld.  

- We zullen allen aanwezig zijn om te helpen.  

 

3. Verhuizing 

- De verhuizing is goed gegaan. Er was weinig hulp van ouders, maar wel veel vrienden e.d. 

van Ria. 

- De dranger van de buitendeur stond te langzaam afgesteld, dit is veranderd. Ook zal er 

een briefje op de tussendeur komen zodat deze altijd dicht is.  

 

4. Buitenspeelruimte 

- Er staat inmiddels een hek dus de kinderen kunnen naar buiten met de fietsjes e.d. De 

ruimte leek wat klein en het hek had nog wat naar achter geplaatst kunnen worden: Ria 

zal hier nog over overleggen met de eigenaar van het pand.  

- Er is overleg geweest met Edudelta. Er gaat door leerlingen gewerkt worden aan het 

ontwerpen/creeren van een natuurspeeltuin. Dit gaat eind september (in het nieuwe 

schooljaar) van start.  

- Er is een commissie gevormd waar Sonja vanuit de oudercommissie in zal plaatsnemen.  

- In principe zal dit project in het voorjaar 2015 gerealiseerd moeten zijn.  

 

5. Invulling oudercommissie 

- Er werd gesproken over de daadwerkelijke invulling van de oudercommissie. 

- Wij zijn een klankbord van de ouders welke advies kunnen geven aan de directie bij 

bijvoorbeeld tariefwijzigingen of als er dingen opvallen als bijvoorbeeld veiligheid e.d. 

 



6. Dag van de leidster 

- De dag van de leidster is in september weer. We hadden in vorige vergadering besproken 

dit overkoepeld over alle organisaties hetzelfde te doen zodat er eenheid was. Er zal 

overleg plaats vinden met de andere locaties! 

7. Rondvraag 

- Moet er een nieuw emailadres komen? Niet echt nodig!   

 

Maandag 22 september om 20.00 uur in Middelharnis 

Woensdag 19 november om 20.00 uur in Bruinisse 

  


