
 

 

 

Notulen Oudercommissievergadering Oude-Tonge 22 september 2014 
 

  

1. Notulen vergadering 10-02-2014 

 Naar aanleiding van de notulen komen we tot de conclusie dat de Dag van de Leidster dit jaar 

succesvol is geweest. Zowel de leidsters vonden het leuk als de ouders en kinderen, die daardoor 

ook zelf iets konden knutselen, bakken of kopen. 

2. Functioneren BSO-groepen Oude Tonge 

 Monique meldt dat er extra aanmeldingen zijn voor deze groepen. Op maandag en donderdag zijn 

er twee leidsters op de BSO Grutterswei. Op dinsdag is er 1 leidster. Op woensdag en vrijdag zijn 

er geen kinderen voor deze BSO-groep. In december gaat er een aantal kinderen over van de BSO 

(4-5 jaar) naar BSO Grutterswei. Alle leidsters beschikken over een contract voor de dagen dat ze 

werken. De BSO (4-5 jaar) in het huidige pand van het Kinderpaleis heeft 1 leidster op de groep. 

 

De leidsters van de BSO kunnen ook invallen voor andere leidsters en zijn allemaal vaste gezichten 

bij het Kinderpaleis Oude-Tonge.  

 

Afgelopen zomervakantie is het een keer voorgekomen dat er twee nieuwe BSO leidsters op 

uitstapje gingen met de kinderen. In dat geval is het fijner wanneer er een andere leidster van 

locatie Oude-Tonge meegaat. Zodat diegene bekender is met en bij de kinderen. Om die reden is 

Amanda ook ingezet tijdens uitstapjes.   

3. Samenstelling OC Oude-Tonge 

 Monique geeft aan dat er voor de BSO Grutterswei twee extra leden bij moeten komen. Inmiddels 

meldde er al een kandidaat aan. Lobke neemt na het jubileumfeest afscheid van de OC. Marije 

neemt haar taak als penningmeester over. Chantal geeft aan nog tot en met de helft van 2015 deel 

uit te maken van de OC en geeft haar stokje dan graag over aan een nieuw gezicht. We proberen 

dus nog twee leden te werven, liefst een ouder met kind(eren) uit de voorste groep. 

4. GGD rapporten 

 GGD rapport BSO 4-5 jaar: Deze groep is toereikend voor maximaal 11 kinderen. Door de GGD zijn 

hier geen overtredingen geconstateerd in het laatste onderzoek. 

GGD rapport BSO Grutterswei: Geen overtredingen geconstateerd in het laatste onderzoek. 

GGD rapport dagopvang: Hier was een overtreding geconstateerd m.b.t. het aantal leidsters in 

verhouding tot het aantal kinderen op de groep. Tijdens het onderzoek was hier een stagiaire  die  

door de GGD niet als bevoegd werd gezien. Naar aanleiding hiervan is de bezetting aangepast en 

wordt bewaakt. 

5. Rondvraag 

 Er zijn gesprekken met Turn to Move om te kijken of het mogelijk is om gymles te geven op de 

Grutterswei. 

 

Onderstaande activiteiten staan voor dit jaar nog gepland: 

3 december Sinterklaas – geen actie van OC-leden 

17 december kerstdiner – Marije en Chantal  

  

 Volgende vergadering is 19 november om 20.00 uur locatie Bruinisse 

 

 


