
Notulen gezamenlijke Oudercommissievergadering 22 september 2014 
 
Aanwezig: Ria, Monique 
Janny en Chantal (OC Oude Tonge) 
Marinda en Marjolein (OC Bruinisse) 
Sonja en Linda (OC Middelharnis). 
Afwezig: Sander (M), Sharony (M), Lobke (OT), Natascha (Bru) 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
Linda neemt voor deze vergadering de rol van voorzitter op zich.  

2. Notulen vorige vergadering  
Akkoord 

3. 5 jarig bestaan van Het Kinderpaleis 
Op 1 oktober is het alweer 5 jaar geleden dat het Kinderpaleis is gestart in Oude Tonge. 
Daarom is een feestweek georganiseerd in OT, welke wordt afgesloten met een 
poppenkastvoorstelling en workshops voor de BSO kinderen. Met de ouders wordt daarna 
gegeten. Het hele team, van alle drie locaties, gaan dit lustrum met elkaar vieren d.m.v. een 
leuk personeelsuitje. 

4. Dag van de leidsters 18 sept. 
Er hebben op elke locatie pamfletten gehangen om de ouders op te roepen de kinderen iets 
leuks te laten knutselen voor zijn/haar juf(fen). Op alle lokaties zijn de leidsters flink verwend 
en verrast met mooie kaarten, tekeningen, knutselwerkjes en cadeautjes. Ria heeft persoonlijk 
in alle vestigingen taart gebracht. Vastgesteld in de vergadering dat deze invulling van de dag 
van de leidster een veel beter is dan een “potje” neer te zetten waar ouders iets in kunnen 
doneren. 

5. Professionaliseringsbeleid 
Is van start gegaan. Doel is meer verdieping in het werk en handelen en de 
observeringsmethode en meer contact met de ouders, scholen.  

 Bruinisse is “Uk en Puk” gestart. Dit zal later over de andere locaties uitgerold 
worden. Amanda zal de “train de trainer” cursus volgen en dit daarna 
overbrengen op de collega’s. Zij zal ondersteund worden door Ada (Bruinisse) 
en Martina (Middelharnis). 
Uk en Puk is geschikt voor kinderen van 0-4 jaar en sluit aan op Schatkist 
(gebruikt op de basisschool). 

 Hieraan gelinkt zit de “Poeh-scan”. Ria gaat dit uitvoeren met alle 
medewerkers met doel meer sturing en richting te kunnen geven.  

 Het Ouderbeleid zal in het team geïmplementeerd worden tijdens de 
aankomende teamvergadering (28 okt) en wordt vervolgens naar de ouders 
gestuurd. 

6. Rondvraag 

 Invoeren van een tablet op de groep om via een specifieke app met ouders informatie 
te kunnen delen loopt nog. Gesprek met vertegenwoordiger heeft plaatsgevonden. 
Vraag is of hiermee gestart gaat worden op een of alle locaties. 

 Monique heeft contact gehad met een ouder uit Bruinisse. Zij wil graag lid van de OC 
worden, maar kan niet op ma+di vergaderen. Het is voor de andere OC leden geen 
probleem om een andere dag te kiezen. Dit gaat on overleg. 
Misschien heeft nog een ouder interesse. Dit is fijn, omdat op korte termijn twee van 
de drie OC Bruinisse leden gaan stoppen. 

 Als de GGD een onverwachts bezoek brengt aan het Kinderpaleis, wordt de OC 
verzocht een vragenlijst in te vullen. Ria zal aan de GGD de persoonlijke e-
mailadressen van de voorzitter van de OC doorgeven, zodat de korte termijn om het 
ingevulde formulier te retourneren gehaald kan worden. 

 Bedrijfsfilm locatie OT is in de maak. De opa en oma middag zal gefilmd worden en 
wrs ook het Sinterklaasfeest. 

 Lobke (vandaag afwezig) heeft aangegeven te gaan stoppen met de Oudercommissie 
OT.  

7. Volgende vergaderdata: 

 Woensdag 19 november in Bruinisse (20.00 uur). 

 Data voor 2015 zullen dan vastgesteld worden. 
 



 
Einde gezamenlijke vergadering. OC Bruinisse en OC Oude Tonge vergaderen verder met Monique. 
OC Middelharnis vergadert verder met Ria. 
 


