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Notulen Oudercommissievergadering Oude-Tonge 3 februari 2016 

Aanwezigen: Monique, Martine, Giuseppina, Agnes, Bianca 

Afwezig: Marije 

 

  

1. Notulen vergadering 7 oktober 2015 

De notulen van het vorige overleg worden goedgekeurd.  

 

2. Vervanging Giuseppina 

Is het noodzakelijk om de plek van Giuseppina op te vullen? Er zijn 3 groepen en alle groepen zijn met 

de overgebleven OC leden vertegenwoordigd. Het is daarom niet noodzakelijk een nieuw OC-lid te 

werven. 

Voor wat betreft de bereikbaarheid van de OC zal Monique het emailadres opnemen op de 

nieuwskrant. 

 

3. BSO Grutterwei 

Per 1 februari 2016 is de BSO volledig gehuisvest in de Grutterswei. De groepen worden op 

tafelmomenten nog wel gescheiden om zo de rust te behouden. Voorschoolse opvang zal nog wel op 

de Emmastraat blijven en de opvang op woensdag en vrijdag ook. In vakanties wordt van te voren 

aangegeven richting de ouders waar de opvang zal starten. 

 

4. Vakantiekaart / Ruildagen 

Dit is in de Algemene OC vergadering ook al besproken. Probleem lijkt zich alleen in Oude-Tonge voor 

te doen. Op woensdag en vrijdag zou het echt mogelijk moeten zijn een dag te ruilen of op de 

vakantiekaart te zetten, echter lijkt er op deze dagen nooit plek te zijn als je er naar vraagt. 

Monique neemt dit op met de leidsters en zal ook in de nieuwskrant aan ouders vragen hun vakanties 

tijdig door te geven zodat de plekken die door vakantie vrijvallen opgenomen kunnen worden door 

kinderen die extra willen komen of kunnen ruilen. 

 

5. Enquête / Ideeën ouders 

Vorig jaar is er een KlantTevredenheidsOnderzoek gedaan. Dit KTO maken is enorm veel werk 

geweest en er was weinig respons. Er zijn ook websites waarop je een KTO online kan faciliteren. De 

drempel om het in te vullen wordt daarmee kleiner en ook de resultaten zijn veel makkelijker te 

analyseren. Als we zo’n website kunnen gebruiken is het wellicht een idee om ouders wat gerichter te 

gaan vragen naar bepaalde activiteiten. Bijvoorbeeld de ervaring met het Sinterklaasfeest, de ervaring 

van de workshops etc. Agnes zoekt uit of er een website te vinden is waarmee dit gedaan zou kunnen 

worden.   

 

6. Kleding PM’ers 

Staat voor de 2e keer op de agenda. Het is voorgekomen dat bij het ophalen van school de PM’er niet 

de herkenbare kleding droeg waardoor kinderen niet wisten naar wie toe moesten. Monique zal met de 

groep bespreken om met de kinderen een vaste plek af te spreken waar de groep verzameld en ook het 

dragen van de kleding wordt nog een keer extra onder de aandacht gebracht. 

 

7. Evaluatie nieuwjaarsborrel 

Op de intekenlijsten leek er weinig animo te zijn voor de nieuwjaarsborrel, de daadwerkelijke opkomst 

viel echter niet tegen. Het was een gezellige borrel met veel toetjes. De volgende keer moeten we 

kijken of we dat beter kunnen sturen zodat er, zeker voor de kinderen, wat gezonder eten is. 
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8. Activiteiten en commissies 

De activiteiten voor 2016 zijn inmiddels gepland. Voor sommige activiteiten is hulp gewenst van de OC. 

De activiteiten waarbij hulp van de OC gewenst is zijn: 

* Paasontbijt 22 maart 

* Zomerfeest 10 juni 

* Sportdag 18 augustus 

* Nieuwjaarsborrel 12 januari 2017 

De OC zal Monique terugkoppeling geven welk OC lid / welke OC leden zullen helpen bij de 

betreffende activiteit. 

 

9. Aanleveren stukjes nieuwskrant 

Verzoek aan de OC om maandelijks een stukje voor de nieuwskrant aan te leveren aan Monique. Dit 

stukje moet de eerste week van de maand aan Monique gestuurd worden zodat zij het in de 

nieuwskrant kan verwerken. De indeling binnen de OC is als volgt: 

Februari: Marije        Augustus: Agnes 

Maart: Martine        September: Bianca 

April: Agnes         Oktober: Marije 

Mei: Bianca         November: Martine 

Juni: Marije         December: Agnes 

Juli: Martine         Januari: Bianca 

 

Rondvraag: 

Foto’s op Facebook: 

Op Facebook worden veel vaker foto’s van Bruinisse en Middelharnis geplaatst dan van Oude-Tonge. 

Monique gaat dit nakijken. 

 

Flexkids app: 

Bij de wachtertjes missen de activiteiten de laatste tijd. Monique gaat dit nakijken. 

 

 

 

 

  

 Volgende vergadering is in Oude Tonge op 25 mei 2016 

 


