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Notulen gezamenlijke Oudercommissievergadering 7 oktober 2015 
 

  

1. Notulen vorige vergadering – 20 mei 2015 

 De notulen werden goed gekeurd.  

Er waren geen bijzonderheden.   

2. Evaluatie sportdag 20 augustus 2015 

 Op 20 augustus werd er een sportdag voor de BSO kinderen van alle locaties georganiseerd. De 

oudercommissie werd gevraagd te helpen. Sonja heeft geholpen bij het maken van de broodjes en 

Sharony was aanwezig bij de korfbalclinic. Daarnaast waren er andere twee ouders welke hielpen 

gedurende de dag.  

Er waren deze dag 80-100 BSO kinderen en vriendjes en vriendinnetjes aanwezig.  

Over het algemeen zijn er positieve reacties geweest en hebben de kinderen een leuke dag gehad. 

We hadden in ieder geval mazzel met het weer! 

 

Evaluatie of verbeterpuntjes: 

- De inschrijving verliep wat rommelig. Ria had verwacht dat de verenigingen/sporten een 

‘standje’ zouden hebben, maar dat was eigenlijk niet zo. Daarom was het niet geheel 

duidelijk voor de kinderen waar ze naar toe konden om in te schrijven. Dit zou volgend jaar 

anders geregeld moeten worden 

- De leidsters hadden t-shirts aan van ‘Het Kinderpaleis’, de kinderen  van andere locaties 

konden niet alle leidsters bij naa.  Dus een naamkaartje is ook gewenst.  

- De kinderen krijgen volgend jaar een plakker met de naam. Ook zodat de coaches van de 

sporten de kinderen bij naam kunnen noemen 

- De korfbal zat op het eigen terrein, maar dit was eigenlijk te ver weg.  

- Outdoor Westvoorne had een erg leuke activiteit, maar hier was wel wat meer begeleiding 

voor de kinderen bij nodig.  

- Zumba: een gemiste kans. Deze stopten al snel met de activiteit.  

- De verenigingen hadden geen folders bij zich, alleen karate. Volgend jaar dit mogelijk 

benaderukken bij de uitnodiging.  

 

Daarnaast wordt er over het rouleren van locatie nagedacht, maar hier zitten wel een aantal haken 

en ogen aan. Zoals het vervoeren van de grote hoeveelheid kinderen uit Middelharnis.  

 

De uiteindelijke conclusie was dat het een geslaagde dag was welke voor herhaling vatbaar is.  

 

3. Workshops 2016 

 In 2016 is ‘Het Kinderpaleis’ voornemens om een aantal workshops voor ouders en kinderen te 

organiseren. Dit zal organisatie breed zijn. Voorbeelden hiervan zijn: muziek op schoot, 

peuterdans, yoga, etc. Deze activiteiten gaan plaatsvinden in plaats van ouderavonden. Dit wordt 

door alle oudercommissie leden positief ontvangen.   

4. Training- observatie KIJK 

 Voor de jaarlijkse observatie van de kinderen wordt er nu gewerkt met welbevinden kinderen. Dit 

wordt in 2016 vervangen door KIJK. Dit is een andere observatiemethode welke wat dieper gaat 

in observaties. Zo wordt de observatie in stukken gedeeld en in een systeem gezet wat met de 

basisscholen gedeeld kan worden.  



  

Ook sluit deze observatie methode aan bij de ‘Uk en Puk’ methode welke al gebruikt wordt op de 

groepen. Het voordeel van deze methode is dat er samen met de ouders een plan van aanpak 

gemaakt kan worden om de ontwikkeling van het kind te stimuleren. De huidige welbevinden 

kinderen is echt een moment opname.  

KIJK loopt tot 7 jaar, de observaties gaan ook op de BSO plaatsvinden.  

 

5. Ouderavonden 

 Binnenkort worden er op alle locaties dezelfde ouderavonden georganiseerd.  

De thema’s zijn Uk& Puk en kinderparticipatie. Er is voor gekozen om zowel de dagopvang als de 

BSO op dezelfde avond te houden. Het gevolg is wel dat ouders met kinderen op zowel de 

dagopvang als BSO niet beide ouderavonden kunnen bijwonen. Overigens is uit het verleden 

gebleken dat er te weinig ouders bij de ouderavonden aanwezig zijn om de groepen gespreid te 

doen. Ook achter elkaar is geen optie, dan worden de avonden te lang.  

Het is wel mogelijk om een van de avonden op een andere locatie te volgen als hier behoefte aan 

is.  

6. Ouderportaal + app 

 De app is nu op alle locaties in gebruik en er werd besproken hoe deze werkt en of er klachten zijn. 

Het blijkt dat de app af en toe niet werkt: er is dan een storing en er verschijnt een groen beeld.  

Daarnaast is er nog steeds weinig mogelijkheid voor de ouders om een berichtje achter te laten.  

Ria heeft hierover contact met Flexkids en het staat hoog bij hen op de agenda. De verwachtingen 

van Ria waren hoger dan wat er nu gedaan kan worden met de app.  

Vanuit de oudercommissie bleek dat er op een aantal groepen weinig persoonlijke stukjes meer 

geschreven worden door de leidsters. Ria neemt dit mee naar de teamvergaderingen  

  

7. Zwarte piet 

 De mening dat zwarte piet welkom is bij het sinterklaasfeest werd door alle aanwezigen gedeeld.  

  

8. Datum OC vergaderingen 20160 

 03-02-2016 te Bruinisse 

25-05-2016 te Oude Tonge 

05-10-2016 te Middelharnis 

  

9. Rondvraag 

 Geen punten.  

 


