
 
 

Notulen vergadering OC locatie Oude-Tonge 25 mei 2016 

Aanwezigen: Monique, Martine, Bianca, Agnes, Marije, Jerney, Herma, Linda, Sharony, Daniël, Steef. 

 

1. Notulen vorige vergadering 

2BKidz maakt reclame met het feit dat ze goedkoper zijn dan de andere aanbieders, maar dit is niet 

waar. Wellicht zal dit klanten kosten voor het Kinderpaleis. Er kan een klacht ingediend worden bij de 

Reclame Code Commissie. Als de Kinderpaleis dit doet, zijn de kosten €1000,-. Voor een particulier 

zijn er geen kosten. Agnes gaat een klacht indienen en zoekt uit of het invloed heeft als alle leden van 

de OC een klacht indienen. 

 

2. Pedagogische werkplannen 

Alle aanpassingen zijn besproken, er zijn geen opmerkingen vanuit de OC. De werkplannen worden 

vast gesteld. 

 

3. Sportdag 18 augustus 

Er worden dit keer 9 sportclubs benaderd, onder meer: voetbal, korfbal, karate, Focus Fit kids, 

hockey, atletiek, streetdance en yoga.  

Wie kan er helpen? Er kan nog meer hulp bij. 

Helaas komt het niet handig uit in de vakantie van Bruinisse. 

 

4. Zwemlessen 

De zwemlessen gaan stoppen als de kinderen hun A-diploma hebben behaald. Er is te weinig animo. 

 

5. Voedingsbeleid 

* Gezonde traktaties, nogmaals onder de aandacht. 

* In plaats van limonade, siroop en diksap  water, water met een smaakje, thee. Dit is al door 

gevoerd bij de kinderen van 0-4 jaar. Hoe bij kinderen vanaf 4 jaar? Een maand testen, als het niet 

goed gaat mogen de kinderen 1 glas sap per dag naast de afgesproken dranken. 

* T/m 12 maanden geen honing 

* Vruchtenhagel gaat eruit. 

* Mogen kinderen gelijk zoetigheid? Aangezien de zoete variant soms een gezondere optie is dan de 

hartige. Conclusie: afwisseling en variatie is het belangrijkst. 

* Smeerkaas is vervangen door 20+ variant 

* Eind van de dag wordt 1 soepstengel gegeven i.p.v. 2 en wellicht wat minder smeerkaas, sommige 

kinderen zitten anders te vol voor het avondeten. 

* Smeer-leverworst en rijstewafels worden afgeschaft. 

* Er worden nieuwe smaken aangeboden. Bijvoorbeeld andere rauwkost dan normaal. 

Bovenstaande punten worden nog in het team besproken. 

 

 



6. Workshops ouders 

Animo in vooral Middelharnis en Oude-Tonge is erg laag. Heeft veel moeite gekost, is dit het waard? 

In Bruinisse vallen de lijsten onvoldoende op, er wordt een betere plek gezocht. 

Eind van het jaar worden de workshops geëvalueerd. De workshops worden meegenomen in het 

volgende tevredenheidsonderzoek. 

 

7. Rondvraag 

Ria: Nieuwe lijst maken voor de telefoonnummers van de OC – Marije. 

Bianca: Het reageren door de ouders in het ouderportaal werkt nog niet. Ria geeft aan dat de functie 

er inmiddels wel is, maar nog geactiveerd moet worden. 

Agnes: Er lijkt meer ruimte te zijn voor bijvoorbeeld het ruilen van een dag. 

 

 

 

 

De volgende vergadering is op 5 oktober in Middelharnis. 

 

 

 

 

 


