
Notulen Oudercommissie locatie Middelharnis 
 
Datum:  22 september 2014 
Aanwezig:  Ria, Sonja en Linda 
Afwezig:  Sharony en Sander 
Locatie: Middelharnis 
 
Het eerste deel van de vergadering was gezamenlijk met de lokaties Oude Tonge en 
Bruinisse. Zie hiervoor de notulen van de gezamenlijke vergadering. Het tweede deel 
van de vergadering vond plaats met de OC van locatie Middelharnis. 
 
1. Notulen vorige vergadering. 
 Geen opmerkingen, akkoord bevonden. 
2. GGD inspectie 
 Het rapport volgt (is vlak na deze vergadering ontvangen). Geen bijzonderheden. 
3. Jaarverslag RIE&E 

 Dit is ook voor de nieuwe locatie opgemaakt. Alle openstaande actiepunten zijn 
opgepakt.  

4. Buitenspeelruimte 
 Er is een projectteam samengesteld om de buitenspeelruimte te realiseren 
(pm’ers Martina, Kristi en Sanne en Sonja namens de OC). De BSO kinderen 
hebben input mogen geven. Er zal een speelhuis worden gemaakt aan de hand 
van ontwerpen van de kinderen. Twee leerlingen van het Edudelta college zullen 
dit project als hun stage gaan aanpakken.  Hun plan van aanpak zal eerst nog door 
het projectteam worden bekeken en na goedkeuring kan het bouwen beginnen.  
Een leuke uitdaging, omdat rekening gehouden moet worden met kinderen van 
alle leeftijden. Ook belangrijk is om rekening te houden met de stint. 
Waarschijnlijk zullen de leerlingen begin 2015 van start gaan met de verbouwing 
van de buitenspeelruimte. 

5. Input OC nieuwsbrief 
 Roulerend zal een van de OC leden input leveren aan Ria voor de maandelijkse 
nieuwsbrief. Linda zal een schema rondsturen. 

6. Evaluatie zomer/openingsfeest 
 Het openingsfeest was een groot succes. De opkomst was groot en het was 
heerlijk weer om van alle spelletjes en lekkers te kunnen genieten. Leuke reacties 
van ouders gekregen.  

7. Komende activiteiten 
 opa en oma middagen op 6+8+14+16 oktober 
 Sinterklaas komt op donderdag 4 december 
 Kerstdiner op maandag 15 december (in de vorm van een lopend buffet) 
8. Nieuw pand 

 We zitten alweer een paar maanden in het nieuwe pand en alles loopt prima. 
Geen bijzonderheden qua “ klusjes”  die nog aangepakt moeten worden. Alles is 
prima voor elkaar. 

9. Code voordeur 
 De code van de voordeur zal door Ria begin 2015  veranderd worden. Er zijn 
intussen ook kinderen die de code kennen en de deur zelf openmaken. Dit was in 
eerste instantie niet de bedoeling. 

 



Rondvraag: 
- De voorstelbrief van de OC leden wordt door Ria een nieuwe ouders meegegeven. 
- De GGD heeft na de inspectie ook een vragenlijst aan de OC gestuurd. Deze is ter 

plekke bekeken en zal nog dezelfde week ingevuld terug gestuurd worden. 
 
Volgende vergadering: 
Woensdag 19 november 2014 om 20.00 te Bruinisse 
Vergaderingen voor 2015 zullen dan worden vastgesteld. 
 
 
 


