
Notulen oudercommissie vergadering Locatie Middelharnis 

Datum:  20-05-2015 

Aanwezig: Linda, Sonja, , Ria & Sharony 

Locatie:  Oude Tonge 

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

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

1. Notulen vorige vergadering (04-02-2015) 

Er waren geen opmerkingen. 

2. Veranderingen personeel.  

- Er zijn een aantal veranderingen in het personeel ophanden. Zo heeft Lieve aangegeven dat 

zij weg gaat bij ‘Het Kinderpaleis’. Anouk zal haar plek op de BSO over gaan nemen. Er is 

daarom een vaccature ontstaan op de peutergroep, waar een passend persoon voor gezocht 

wordt. Er is geen externe vacature geplaatst, omdat er  nog genoeg gegadigden in de 

database zaten.  

 

3. Buitenspeelruimte 

- De buitenspeelruimte is klaar. Het is erg leuk geworden, dit geven de kinderen ook zelf aan. 

Wel horen we van de kinderen van de BSO dat er weinig ruimte is om te voetballen of 

tikkertje te spelen.  

- De samenwerking met Edudelta is goed verlopen. Zij hebben dit zelf ook als positief ervaren. 

Er is ook een stukje naar de krant gestuurd, helaas is dit niet in zijn geheel geplaatst.  

 

4. Jaarverslag RIE&E 

- Er werd besproken wat er precies bedoeld wordt met gevaarlijke situaties. Dit gaat om 

situaties die plaats vinden waar bijvoorbeeld letsel van een kind is ontstaan. Hier wordt door 

de leidsters een formulier voor ingevuld, zodat deze situaties in kaart kunnen worden 

gebracht en verbeterd.  

 

5. Aanpassingen pedagogisch werkplan 

- Er zijn wat kleine aanpassingen gedaan. Zo is het programma van Uk&PUK er in opgenomen.  

 

6. Verslag ontruimingsoefening 

- Deze oefening is goed gegaan en geen van de leidsters was van te voren op de hoogte van de 

oefening! 

 

7. Prijswijziging dagopvang 

- Deze is eigenlijk al besproken in het algemene deel. De prijswijziging is goed ontvangen en er 

zijn geen vragen over gekomen.  

 

8. Zomer BBQ 

- Deze zal op 12 juni plaats vinden.  



- De leidsters regelen het meest. Iedereen behalve Sonja is aanwezig.  

 

9. Nieuwe app 

- Dit punt is ook in het algemene gedeelte van de vergadering besproken.  

- Het zou fijn zijn als alle documenten (contract, facturen) er ook ingezet kunnen worden, 

maar dit is nog toekomstmuziek.  

 

10. Rondvraag 

- De nieuwsbrief ziet er af en toe wat rommelig uit, omdat er wat tekst is afgebroken. Ria zal 

dit in de gaten houden.  

- Het aanleveren van tekstjes voor de nieuwsbrief door de oudercommissie gaat niet echt 

vloeiend. Sharony zal een nieuw rooster maken voor na de zomer.  

- De taakverdeling in de OC blijft hetzelfde met het vertrek van Sander. Linda is de voorzitter 

en Sharony de secretaresse.  

De vergadering werd gesloten.  

  


