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Notulen Oudercommissievergadering Oude-Tonge 4 februari 2015 
 

  

1. Notulen vergadering 22-09-2014 

 We blikken nog even terug naar de inspectie van de GGD waarbij zij de opmerking plaatste dat ze 

het niet eens waren met de twee aparte groepen bij de dagopvang (Kroontjes en Parels). In de 

huidige ruimte mogen 20 kinderen. In 1 groep maar 16 kinderen. Naar aanleiding van deze 

inspectie zijn de voorste groepen samen gegaan naar 1 groep (Kroontjes) voor de dagopvang. 

 

In september 2015 organiseert sport G-O een workshop. 

2. Evaluatie kerstdiner 2014 

 We constateren dat het minder druk was dan voorgaande jaren. Op het laatste moment veel 

afmeldingen in verband met ziekte. Het thema Holland was goed bevallen, al het eten was op. De 

leidsters planden voor de activiteiten van dit jaar geen kerstdiner in maar een Nieuwjaars borrel 

voor aan het begin van 2016. 

3. Plan van aanpak tevredenheidsonderzoek ouders 

 De resultaten van  het onderzoek bespraken we vooraf met de gezamenlijke OC’s van Middelharnis 

en Bruinisse. Samen met Monique lopen we het plan van aanpak na en stippen een paar punten 

aan: 

 Opkomst ouderavond verhogen: de OC-leden denken dat een ochtend niet meer succes zal 

hebben dan een avond. Als je ouders wilt trekken moet je ook echt iets te bieden hebben 

dat gericht is op het kind. Maak het persoonlijker, bijvoorbeeld met een 10 minutengesprek 

over het kind. Monique meldt dat ze graag in het eerste kwartaal van 2015 al een avond wil 

organiseren om dan ook de promotiefilm aan ouders te tonen. Deze film laat het reilen en 

zeilen bij het Kinderpaleis zien. Daarnaast moet er dit jaar een bijeenkomst komen dat 

gericht is op informatie over de nieuwe methode Uk & Puk dat het Kinderpaleis wil 

toepassen. Als tip geven we nog mee iets anders te verzinnen voor de benaming 

‘ouderavond’. 

 Ook de OC-leden zijn van mening dat het belangrijk is voor het Kinderpaleis om het 

personeelsbestand bij de organisatie stabiel te houden. Het verloop van de afgelopen 

periode doet de onderlinge sfeer en daardoor de kracht van de opvang geen goed. 

Natuurlijk kun je niet alles voorkomen, maar de OC vraagt wel aandacht voor goed 

personeelsbeleid in het belang van de organisatie. 

4. Groep de Kroontjes 

 De groep functioneert goed en ook de ouders laten positieve reacties horen, 

5. Taakverdeling OC 

 Dit was de laatste vergadering van Chantal. Quiseppina, Marije en Jannie vormen de OC van de 

dagopvang/BSO van de locatie aan de Emmastraat. Linda en Thessa zijn de OC-leden voor de 

BSO Grutterswei. We vergaderen gezamenlijk en pakken activiteiten ook gezamenlijk op. Linda 

neemt de taak van secretaris over van Chantal. Marije is penningmeester. Jannie zet de vraag uit of 

er gegadigden zijn om haar taak als voorzitter over te nemen. Hier komen we de volgende 

vergadering op terug.   

6. Data activiteiten 2015 

 Monique informeert de OC-leden over de geplande activiteiten in 2015.  

De nieuwe vergaderdata voor 2015 zijn: 20 mei in Oude-Tonge (OC Oude-Tonge start dan om 

19.00 uur en om 20.00 uur volgt het algemene deel met de gezamenlijke OC’s) en 7 oktober in 

Middelharnis om 20.00 uur. 
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7 Rondvraag 

 Het idee wordt geopperd om een groepsapp te maken voor OC Oude-Tonge. 

  

 Volgende vergadering is 20 mei om 19.00 uur locatie Oude-Tonge 

 

 


