
Notulen oudercommissie vergadering locatie Middelharnis 
 

Datum: 22-02-2017 

Aanwezig: Linda, Pien, Steef, Ria, Daniël 

Notulist: Daniël 

Locatie: Bruinisse 

 

1. Notulen vorige vergadering. 

Geen opmerkingen en notulen worden goed gekeurd. 

 

2. Nieuwsbrief. 

Omdat er twee gescheiden locatie zijn binnen Middelharnis (BSO / dagopvang) worden er 

momenteel twee verschillende nieuwsbrieven via de mail rondgestuurd naar de ouders.  

Dit na aanleiding van het klant tevredenheidsonderzoek is waaruit naar voorgekomen is 

gekomen dat de nieuwsbrief slecht werd gelezen door te weinig specifieke informatie. 

Mogelijk samenvoegen tot 1 grote nieuwsbrief (boekvorm), of beide nieuwsbrieven 

versturen zodat ouders zelf de keuze hebben. 

 

3. Voorstelbrief OC leden. 

Pien en Linda geven aan de OC te gaan verlaten. Beide missen de motivatie, en hebben het 

gevoel weinig toegevoegde waarde te hebben. Met namen tijdens de verhuizing van de BSO 

zijn een hoop aandachtpunten niet serieus genomen. 

 

4. BSO Staver en nieuwe groep dagopvang evaluatie. 

Om een goed beeld te krijgen na de verhuizing zal er een enquête moeten worden opgesteld 

richting de ouders. Denkende aan 5 tot 6 tal vragen en een openvraag. Deze moeten vanuit 

het kind worden opgesteld. En een introductie voortkomend uit de interne evaluatie. 

 

Momenteel wordt er weinig gebruik gemaakt van de aangeboden sport faciliteiten. De 

sporthal en bowling zijn daarin tegen zeer populair onder de kinderen.  

Mogelijkheden uitzoeken m.b.t. sporten en sportverenigingen benaderen is zeker wenselijk. 

Het sporten moet niet worden opgedrongen, kinderen moeten de vrijheid voor een keuze 

hebben. Sporten, sporthal, knutselen, etc. 

 

Algemene groei van het kinderpaleis is bijna te snel. De nieuwe verticale groep zit zo goed als 

vol. 

 

5. Personeelswijzigingen. 

Ria geeft aan dat de PM’ers verschillende reden hiervoor hebben; 

meer uren contract, meer affiniteit met peuterspeelzaal, tijdstip van werken en tijdens 

schoolvakanties. Binnen de OC zijn ook andere berichten vanuit de PM’ers gehoord. Ria was 

hierover verbaasd. Maak gebruik van de informatie in de toekomst. 

 

6. Roken bij de ingang Staver. 

Momenteel wordt er gerookt bij de ingang van de Staver. Dit is geen wenselijke situatie, om 

kinderen hier mee te confronteren. Ook past dit niet bij het imago van een sportcomplex. 
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Echter kunnen we hier niet veel aan doen, Ria zal dit wel bespreekbaar maken bij de Staver. 

 

7. Gebruik sporthal in vakanties. 

In de kerstvakantie kon de sporthal niet gebruikt worden, geldt dit ook voor de komende 

vakanties? Ria geeft aan dat dit niet het geval is en er in het programma specifiek op 

ingepland is zodat elke dag van de vakantie de sporthal 1 tot 2 uur per dag beschikbaar is. 

 

8. Aan/af meldingen kind vakantie periode. 

Er moet een duidelijker communicatie komen richting de ouders, over afspraken en 

consequenties bij het niet afmelden. De kinderen zijn de dupe hiervan en worden op 

mogelijke uitstapjes gekort. Met een goede informatie stroom, kan een goede planning 

worden gemaakt waar iedereen baad bij heeft. 

 

9. Documenten Sharony. 

Meerdere malen gemaild, aangesproken maar geen feedback. We laten het voor wat het is, 

en zetten nieuwe formats op. 

 

10. Aanvulling leden OC. 

Met het verlaten van Pien en Linda is het nog noodzakelijker om leden te werven. 

Oproep via nieuwsbrief, of in eerder stadium een mailing. Steef en Daniël maken een opzet 

voor een oproep. Tevens op de groepen eens polsen bij de ouders of er interesse is om ons 

te komen versterken. 

 

11. Activiteiten planning 2017. 

 Voorleesontbijt 

 23-02 / 27-02 Carnaval 

 13-04 Paasontbijt met opa’s en oma’s 

 Fotograaf, minder positieve ervaring met Janne Donkersloot er wordt gezocht naar 

nieuwe fotograaf 

 16-06 Zomer BBQ 

 17-08 Sportdag 

 Sint disco, afgelopen jaar een succes. 

 12-01-’18 Winterfeesr 

 Goede doelen, nog niet gepland. Wel positief dat het Kinderpaleis dit doet. 

 Verbouwing oude bios BSO tot snoezelhoek 

 

De activiteiten agenda nemen we mee naar de volgende agenda om verdere details te bespreken en 

wie bij welke activiteiten assisteert in de organisatie/uitvoering. 

 

12. Rondvraag. 

Daniël zal voor de OC een dropbox account aanmaken, zodat alle bestanden voor een ieder 

beschikbaar zijn. 

 

Vergadering wordt afgesloten. Pien en Linda worden bedankt voor hun positieve inzet en bijdrage. 

Volgende vergadering: 14 Juni 2017, locatie Oude-Tonge 


