
 

 

1/2 

Notulen gezamenlijke Oudercommissievergadering 20 mei 2015 
 

  

1. Notulen vorige vergadering – 4 februari 2015 

 Er is een nieuw lid bij de OC Middelharnis namelijk Daniël Kies.  

 

Sinds februari 2015 wordt in Middelharnis gebruik gemaakt van het ouderportaal ter vervanging van 

het schriftje. Er komen goede reacties op van de ouders. In Oude-Tonge zijn ze hier sinds een 

week mee van start gegaan. Bruinisse volgt binnenkort. Een opmerking is dat de ouders nog geen 

reactie kunnen geven op de berichten vanuit het ouderportaal. Hier wordt aan gewerkt, Ria is ermee 

bezig.  

 

Natasja heeft een overzicht gemaakt van de kosten voor de aanschaf van een aantal biologische 

producten. Ria gaat dit overzicht doorspreken met Monique. Zij zullen nog laten weten aan Natasja 

of het zin heeft dat zij een uitgebreider overzicht maakt.  

2. Ontwikkelingen kinderopvang Goeree-Overflakkee 

 Ina Los van het Speelhuus heeft Ria laten weten dat het Speelhuus en Kibego gaan samenvoegen. 

Zij zijn op dit moment druk bezig om naschoolse opvang te starten op scholen. Ook op scholen van 

SOPOGO in Middelharnis. Ze willen de grootste afnemer worden van kinderopvang op Goeree-

Overflakkee, Zeeland en Hoeksche Waard. Ria maakt zich niet heel veel zorgen hierover. Het enige 

dat het Kinderpaleis kan doen is haar kwaliteit behouden, de leuke uitstapjes promoten en dezelfde 

koers behouden die we nu varen. Als er ideeën zijn bij de leden van de OC om in beeld te blijven 

dan kunnen we die naar Ria mailen.  

3. Flexibele opvang 

 De vakantiekaart blijft intact bij flexibele opvang. Het idee van Linda Mulder is om Pasen en  

Pinksteren op de vakantiekaart te zetten. Het uurtarief is bij flexibele opvang hetzelfde al bij normale  

opvang.  

 

Er volgt een discussie over locatie Bruinisse. Deze is geopend tot 18.00 uur. De OC van  

Bruinisse krijgt het gevoel dat zij in de minuten na 18.00 uur niet meer welkom zijn en op moeten  

schieten. Ria geeft als reactie dat het zeker niet de bedoeling is dat leidsters al met hun jassen op  

de gang staan om 17.50 uur en ook niet dat er schoongemaakt wordt om 17.30 uur. Zij gaat dit  

opnemen met de leidster aldaar.  

4. Tevredenheidsonderzoek medewerkers 

 Om de twee jaar vindt het tevredenheidsonderzoek medewerkers plaats en deze is onlangs uitgezet 

De uitslag geeft aan dat er zeer tevreden medewerkers bij het Kinderpaleis zijn.  

5. Trend verhoging uurtarief 

 Er wordt aan Ria gevraagd of het een trend is dat er jaarlijkse uurtarief verhoging komt. Ria geeft  

aan dat het uurtarief bij bijna ieder dagverblijf omhoog gaat maar dat het bij het Kinderpaleis niet 

de bedoeling is dat dit jaarlijks plaatsvindt. De personeelskosten en huren gaan omhoog, vandaar  

dat er nu een verhoging gaat plaatsvinden bij de dagopvang.  

6. Beleid ten aanzien van het aannemen van kinderen met een geestelijke/lichamelijke 

beperking 

 De OC van Bruinisse vraagt zich af hoe Ria bepaald of zo’n kind in de groep kan. Ria geeft aan dat 

er altijd eerst wordt gekeken of hij/zij een belasting is voor de groep. Ook wordt er gekeken naar 

personeel. Er komt namelijk een extra personeelslid als er een kind met een beperking in de groep 

zit. Er is volgens Ria geen apart beleid voor het aannemen van deze kinderen. Het moet in elk 
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geval niet ten koste gaan van de andere kinderen. Ook dit onderwerp zorgt voor een felle discussie 

tijdens deze OC vergadering. Ria en Monique gaan samen bekijken hoe er verder gecommuniceerd 

gaat worden met de ouders over het aannemen van kinderen met een beperking.  

  

7. Rondvraag 

 geen 

 

Volgende vergadering: 

woensdag 7 oktober, locatie Middelharnis, start om 19.00 uur voor Middelharnis 

het algemene gedeelte vindt plaats om 20.00 uur 

 

We spreken af dat de voorzitter 1 of 2 weken van tevoren de agenda naar Ria mailt. Ria stuurt 

vervolgens deze agenda incl. bijgevoegde stukken rond naar de OC.  


