
 

 

Notulen OC d.d. 4 februari 2014 
 
 
Punten vanuit de notulen van de vorige vergadering: 
- GGD rapport is binnen en in orde. Alle leidsters gaan de cursus Uk en Puk volgen.  
- Doorgaande lijn met CBS Op Dreef.  
 
Agendapunten: 
 
Evaluatie nieuwjaarsborrel: 
- Opkomst minder dan verwacht 
- Volgend jaar weer een nieuwjaarsborrel 
- Volgend jaar het tijdstip iets later 
 
Tevredenheidsonderzoek: 
- Alle punten van het tevredenheidsonderzoek worden doorlopen.  
- Er wordt een observatiemodel aangeschaft voor het welbevinden van de kinderen.   
 
Stukjes nieuwskrant: 
OC maakt een afspraak om stukjes aan te leveren voor de Nieuwsbrief.  
 
Data activiteiten 2015: 
- Paasontbijt op 31 maart. Jerney probeert haar werkdag om te zetten, zodat zij aanwezig kan zijn 
bij het paasontbijt.  
- Nazomerfeest op 18 sept 2015. OC is hierbij aanwezig.  
- Winterborrel in januari 2016. OC is hierbij aanwezig.  
De data worden door Monique naar de OC gemaild.  
 
OC beleid: 
Het gezamenlijke gedeelte is ondertekend. Het eerste gedeelte moet nog door de voorzitster 
worden ondertekend.  
 
Email: 
  
Onderling moeten we afspraken maken wie deze mail gaat beheren.  
 
Klimaatbeheersing slaapvertrek: 
Goedgekeurd door de GGD.  
Deur gaat altijd open als er geen kindjes liggen te slapen.  
In de zomer bekijken hoe het met de temperatuur is in het slaapvertrek.  
 

Waarborg continuïteit van de medewerkers.  

Marie Louise en Leonie zijn vertrokken. Marie Lousie op initiatief van het Kinderpaleis en Leonie 
op eigen initiatief.  
 
Ada en Simone zijn de vaste gezichten. Uitgangspunt is dat als een tijdelijke bevalt dat zij na 3 jaar 
een vaste aanstelling krijgen.  
 
Locatie opvang BSO: 
Stamruimte is het speellokaal en de hal bij de kleuters. Nu huurt het Kinderpaleis alleen de ruimte 
van de dagopvang. Dit wordt uitgebreid met het speellokaal en de hal.  
 
 
 
 



 

 

Avondeten op het Kinderpaleis: 
Als er incidenteel met de kinderen wordt gekookt en er wordt (avond) gegeten dan zou het prettig 
zijn als dit met de ouders wordt gecommuniceerd. Nu hebben de kinderen al gegeten en lusten ze 
thuis geen avondeten.  
 
Fotograaf: 
De fotograaf werd door Herma niet als positief ervaren. Herma is in de veronderstelling dat er zelfs 
Op Dreef onder de foto's stond. Monique bespreekt het en misschien wordt het dan los van Op 
Dreef georganiseerd.  


