
Notulen oudercommissie vergadering Locatie Middelharnis 

Datum:  4 februari 2015 

Aanwezig: Linda, Ria & Sharony 

Locatie:  Bruinisse 

 

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

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

1. Notulen vorige vergadering  

- Goed gekeurd, geen op- of aanmerkingen  

 

2. Plan van aanpak tevredenheids onderzoek 

- Zomerfeest 

- De resultaten van het tevredenheidsonderzoek werden ook in het gezamenlijke gedeelte 

besproken. Er werd voor de locatie Middelharnis gemiddeld een 8.5 gehaald, wat een 

goede score is!  

- Er wordt pas actie ondernomen als er door de ouders ‘matig’ is gescoord.  

- De buitenspeelplaats was een van de punten waar actie op ondernomen moest worden. 

Er is inmiddels aan begonnen en de tekening is in de hal opgehangen.  

- Voor het plan van aanpak heeft het team zelf verbeterpunten aangegeven. Dit zal ook 

nog terug gecommuniceerd worden naar ouders.  

 

3. Deurcode 

- Deze is inmiddels aangepast.  

 

4. Blauw voetenzakjes.  

- De voetenzakjes bij de deur zijn vaak kapot. 

- Hierop is actie ondernomen er worden andere voetenzakjes besteld, welke dan weer 

getest gaan worden.  

 

5. Nieuw ouder commissie lid 

- Inmiddels heeft OC lid Sander laten weten dat hij met de oudercommissie stopt. Daarom 

is het wenselijk om een ander lid te werven. Linda zal hiervoor een advertentie schrijven.  

 

6. Activiteiten en commissies 2015 

- Dit jaar zijn worden er wederom weer een aantal leuke activiteiten georganiseerd. 

Hierbij is de hulp van oudercommissie ook welkom. Er werd afgesproken dat de diverse 

commissies ons benaderen en dat we dan gezamenlijk kijken wie er kan komen helpen. 

 

7. Buitenspeelruimte 

- Er is inmiddels begonnen met de verbouwing van de buitenspeelruimte door leerlingen 

van Eduldelta en Rozima. Deze komen echter alleen op ma ochtend werken.  Zoals het er 



nu voor staat is de speelplaats in april zeker klaar. De kinderen spelen op het moment 

niet buiten bij Het Kinderpaleis, maar gaan naar speeltuintjes in de buurt.  

 

8. Evaluatie Kerstdiner 

- Het was gezellig druk en er was veel eten.  Het feit was wel dat het kerstdiner plaats 

vond in een voor de kinderen al hectische week (kerst op school e.d.). Daarom is er dit 

jaar ook weer gekozen voor een winterfeest!  

 

9. Rondvraag  

- Er waren geen punten voor de rondvraag.  

 


