
Notulen oudercommissie vergadering Locatie Middelharnis 

Datum:  05-10-2016 

Aanwezig: Sharony, Linda, Daniel & Pien 

Locatie:  Middelharnis 

Deze vergadering vond als eerste het gedeelte met alleen locatie Middelharnis plaats. Waarna de 

andere locaties zich hierbij voegden. Zie hiervoor de andere notulen.  

1. Notulen vorige vergadering 

Geen bijzonderheden 

 

2. Verbouwing en uitbreiding 

Als belangrijk agendapunt werd door de oudercommissie de verhuizing van de BSO en 

uitbreiding van de dagopvang aangedragen.  

 

Communicatie  

- Een belangrijk punt voor de oudercommissie was de communicatie. Er naar de 

oudercommissie laat gecommuniceerd over de plannen omtrent uitbreiding/verhuizing. 

Ria gaf aan dat zij zich van te voren niet gerealiseerd had dat dit zoveel indruk zou maken 

en impact zou hebben. Dit is voor haar een leer voor de volgende keer. De OC had in 

deze het idee dat de beslissing omtrent bovenstaande al genomen was zonder dat zij op 

de hoogte waren, dit werkt erg demotiverend. Dit werd uitgesproken met elkaar. In geval 

van een volgende keer zal de communicatie beter en opener moeten. Ria bedankt de OC 

voor input/inbreng. Vooral de ouderavond is goed geweest om informatie te verstrekken 

aan de ouders.  

 

Nogmaals wordt benadrukt dat de Staver uitdaging biedt voor de kinderen.  

 

De Staver 

- De GGD is langs geweest op zowel de Langeweg als in de Staver. Op de Langeweg zijn 

weinig aanpassingen nodig. De Staver was een bekende locatie aangezien daar al eerder 

een opvang gehuisvest was.  

Er werden een aantal punten besproken zoals portofoons, buitenspeelruimtes en de 

afscheiding welke er moet komen.  

De veiligheid van de kinderen was hierbij een belangrijk punt.  

 

- Er zullen nu een aantal ouders zijn die afscheid nemen van het Kinderpaleis, maar dat 

had ook geweest indien de verhuizing niet had plaatsgevonden. Dan had er namelijk 

geen plek geweest voor ouders met meerdere kinderen.  

 

- In de Staver zijn veel leidsters nodig, omdat de kinderen op veel verschillende plekken op 

de locatie te vinden zijn. Er zijn op bijna alle dagen 5 leidsters aanwezig en er zal ook een 

CIOS student aangenomen worden om met de kinderen te sporten.  

 



- Er werd door een ouder een suggestie gegeven omtrent wennen in de Staver. Het idee is 

om vlak voor de verhuizing een soort ‘open middag’ te houden waar de kinderen met 

hun ouders kunnen komen kijken.  

 

- De opening is op/rond 1 november als alle goedkeuringen binnen zijn. Er wordt gestreefd 

naar starten aan het begin van de week. Dit zal 7 november zijn. Een week hierna zal de 

nieuwe groep van de dagopvang starten. 

 

Logistieke gedeelte 

- Het logistieke gedeelte rondom het brengen en halen van de kinderen lijkt nog niet 

geheel duidelijk. Het beste lijkt om beide locaties tot 18.15u open te laten. Daarnaast 

moet de tijd zich wijzen wat het beste is. Welke kinderen wel of niet terug gebracht 

worden naar de Langeweg.  

 

- Daarnaast moet er nog goed nagedacht worden over het inschrijven/deelnemen aan 

sporten in de Staver. 

 

Overige punten  

- De OC van Middelharnis blijft voorlopig nog samen. Dit is op locatie oude Tonge ook het 

geval.  

 

 

3. Rondvraag 

- Buitenspelen zonder toezicht (Linda) 

Wie is er verantwoordelijk indien er iets gebeurd met een kind dat buiten speelt zonder 

toezicht? Indien de ouder hiervoor toestemming heeft gegeven op het betreffende 

formulier dan dragen zowel de ouders als het Kinderpaleis de verantwoordelijkheid.  

- Telefonische bereikbaarheid (Daniel) 

De locatie Langeweg heeft maar 1 lijn, dus indien deze bezet is, is de locatie 

onbereikbaar. Hier zijn eigenlijk nooit problemen mee geweest.  

- Feestweek (Linda) 

De feestweek was erg leuk; het sporten, de sponsorloop, de poppenkast etc.  

Vrijdag is het feest, meeste oudercommissie leden zijn hierbij aanwezig.  

- Toegestuurde documenten (Ria) 

Er is een verslag van de ontruimingsoefening en het tevredenheidsonderzoek klanten 

toegestuurd. Graag hier nog input op van de OC 

 

Hierna werd de vergadering van de locatie Middelharnis afgesloten.  

  


