
 
 

 

Notulen Oudercommissievergadering Oude-Tonge 7 oktober 2015 

Aanwezigen: Ria, Martine, Marije 
 

  

1. Notulen vergadering 20 mei 2015 

 De notulen worden doorgenomen. Er zijn geen opmerkingen.  

 

2. GGD rapport Grutterswei 

 We hebben het GGD rapport doorgenomen en besproken. Het is een positief rapport. 

  

3. Evaluatie zomerfeest 

 Het was een geslaagd feest, veel verschillende activiteiten, wel wat koud. Verschillende ouders 

hadden zelf soepen gemaakt. 

Aandachtspunt: niet bij alle spellen stond een ouder/ leidster klaar, waardoor het soms wat 

rommelig werd. 

 

4. Vakantie-uitjes BSO 

 Er zijn wat opmerkingen vanuit verschillende ouders 

- De vakantie-uitjes hingen alleen op de deur, niet per mail ontvangen. – Inmiddels is het 

programma voor de herfstvakantie al wel per mail verzonden. 

- Er lijkt niet altijd goed over de uitjes nagedacht. Wanneer ouders graag wat meer informatie 

willen hebben over een uitje, blijkt er bij de leidsters niet altijd evenveel duidelijkheid te zijn 

over hoe de dag precies ingevuld gaat worden. Wat voor onzekerheid bij ouders kan 

zorgen. Conclusie: Een uitgewerkt plan hebben voordat de activiteitenlijst gedeeld wordt 

met de ouders.   

- De variatie is goed, er worden leuke dingen bedacht. 

 

5. Kleding leidsters/ ophalen kinderen bij school 

 Ouders hebben gezien dat verschillende leidsters niet altijd een bodywarmer of jasje aanhadden bij 

het ophalen van de kinderen (met warm weer) – Ria zal dit onder de aandacht brengen. 

Kinderen zijn opgehaald in de auto van een leidster, mag dit? Ria geeft aan dat dit mag indien er 

stoeltjes en gordels in de auto aanwezig zijn. Maar in principe is het de bedoeling dat er gelopen 

wordt. 

 

6. Taakverdeling OC + opvulling open plek 

 Linda Schouw heeft besloten te stoppen met de OC. We gaan lobby’en voor vervanging op de 

ouderavond 29 oktober, het liefst een ouder uit de babygroep. 

Taakverdeling: Martine – Voorzitter, Marije – Secretaris. 

 

7 Rondvraag 

 Activiteitenlijst herfstvakantie is nog niet bekend; inmiddels wel – zie boven. 

  

 Volgende vergadering is in Bruinisse, de datum volgt in de algemene notulen. 

 

 


