
 
 
NOTULEN OC wo 3 februari 2016 
Voorstelrondje ivm nieuwe ouders  
 
Notulen vd vorige vergadering  
Ria is niet in het bezit van de notulen van de OC Bru. Monique heeft deze wel doorgestuurd. Ria vraagt of de 
notulen van de locatie OC meteen ook naar haar gemaild kunnen worden.  
 
Wettelijke veranderingen 2016 
- Peuteropvang en dagopvang vallen nu allemaal onder de commissie Klachten en Geschillen.  
 
- Kleine opvanglocatie hoeven niet perse een OC te hebben.  
 
Sportdag 18 aug 2016 
Oproep vanuit Ria: welke oudercommissie leden willen deze dag helpen? 
 
Zwemlessen  
Mogelijkheid op dinsdag voor BSO kinderen in Middelharnis en Oude Tonge. Tijd is van 17.00-18.00 uur. 
Ouders betalen zelf voor de zwemles. Het Kinderpaleis verzorgt het vervoer. Het Kinderpaleis is niet 
verantwoordelijk voor de kinderen tijdens de zwemles.  
 
Meer ruchtbaarheid aan geven, zodat meer ouders voor de BSO bij het Kinderpaleis kiezen. Opties: 
krantenbericht, website van het Kinderpaleis. Duidelijk moet wel zijn dat het om een pilot gaat.  
 
Voor Bruinisse wordt er ook gekeken naar eventuele mogelijkheden om iets op de locatie te kunnen. 
Gedacht wordt aan muzieklessen of sportmogelijkheden.  
 
Evaluatie ouderavond 2015 en invulling voor 2016 
Kernwoorden voor alle locaties: druk bezocht, positieve geluiden, interactief, kleinschalig door de groepjes, 
goede open sfeer, informatief en sociaal.  
 
Kinderparticipatie in Oude Tonge is niet doorgegaan wegens te weinig animo. 
 
Invulling 2016 
Workshops voor de ouders. Gezamenlijk voor alle locaties.  
 
Opmerking oude Tonge: 
Weinig foto's op Facebook van deze locatie. Voor alle locaties geldt meer foto's op de website om ouders te 
enthousiasmeren.  
 
Opname feestdagen op de vakantiekaart.  
Er komt een extra dag op de vakantiekaart om dit te compenseren.  
 
Jaarplan 
Eventuele toevoegingen of aanpassingen: 
Voorbeelden noemen bij de workshops.  
Cito en methodetoetsen weghalen bij het stukje over Kijk.  
 
Rondvraag  
- Naheffing belastingdienst nogmaals in de nieuwsbrief benoemen.  
- Ouderportaal wordt per april toegankelijk voor ouders. Aankomst en weggaan van de tijden in Bruinisse 
kloppen niet.  
- Er gaat vanuit de OC nog niemand naar de vergaderingen van Boinck. Mocht iemand in de toekomst gaan 
dan houden we elkaar daarvan op de hoogte. Streven om 1x per jaar te gaan.  


