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Notulen Algemene Oudercommissievergadering 14 juni 2017 

Aanwezigen: Ria, Monique, Daniel, Steef, Jerney, Miriam, Chantal, Natasja, Irene, Agnes, Bianca 

 

  

1. Notulen vorige vergadering  

Alvorens de notulen worden doorgenomen wordt er een voorstelrondje gedaan omdat er 2 nieuwe OC 

leden in Bruinisse zijn. Aangegeven wordt dat het voor Jerney en Natasja hun laatste OC vergadering 

zal zijn omdat zij de OC van Bruinisse gaan verlaten. 

 

De notulen van het vorige overleg worden goedgekeurd. Er wordt nog wel opgemerkt dat de lijst met 

adressen opnieuw moet worden rondgestuurd vanwege nieuwe en vertrekkende leden (actie Ria). 

 

2. OC beleid 

Handtekeningen onder het OC beleid zijn verouderd. Verzoek is daarom om het beleid opnieuw te laten 

ondertekenen door alle vestigingen afzonderlijk. Inhoudelijk zijn er geen opmerkingen aangaande het 

algemene stuk. Over het stuk van de OC van het Kinderpaleis wordt opgemerkt dat de inhoud niet altijd 

overeenkomt met de praktijk. 

Voorstel:  

- Voortaan zullen we de ouders informeren over wat we gedaan hebben middels een “jaarverslag”. 

Op de website bij de notulen wordt gezien als een geschikte plek om het jaarverslag te 

publiceren. 

- OC vergaderingen zullen voortaan aangekondigd worden in de nieuwskrant 

Voor wat betreft de zichtbaarheid van de OC, in de praktijk stappen ouders eerder naar een PM’er / 

leiding zelf in plaats van naar de Ouder Commissie. 

 

Afgesproken wordt het OC beleid voortaan 1x per jaar als hamerstuk op de agenda te zetten. Stukken 

worden door de vestigingen ondertekend. 

 

3. Klachten 

Wederom een vastgesteld document. Enige wijziging is de verwijzing naar de Geschillen Commissie. 

Indien ouders dit klachtenformulier willen hebben dan moeten ze dit bij Ria of Monique opvragen. 

Voorgesteld wordt dit formulier op de website te plaatsen. Omdat het betreffende formulier door een 

medewerker moet worden ingevuld heeft dit niet de voorkeur en zal dit niet aan de website worden 

toegevoegd. 

 

4. Pedagogisch werkplan 

In het plan zijn wijzigingen aangebracht of paragrafen toegevoegd aangaande: 

- Groepsindeling Oude Tonge (incl. locatie)  

- Mentorschap 

- Voedingsbeleid (Smeerworst moet nog uit de opties voor beleg worden weggehaald) 

- Slaapkamer check 

- Ouderbeleid 

- Feesten 

De OC kon zich goed vinden in de aangebrachte wijzigingen. 

 

Gevraagd wordt naar een evt. vaccinatiebeleid voor medewerkers (gezien de recente kinkhoest 

discussie in het nieuws). Ria en Monique zullen dit eerst binnen het team bespreken alvorens hier een 

uitspraak op gedaan wordt. 
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5. Traktatiebeleid 

Beleid is reeds besproken in het team en zij staan achter het beleid. Vooralsnog zal de BSO hierin 

(redelijk) vrij gelaten worden. Ook de OC zat op dezelfde lijn met directie over de traktaties. 

Het beleid zal op korte termijn aan de ouders worden rondgemaild.  

 

6. Sportdag 2017 

Op donderdag 17 augustus a.s. zal er weer een sportdag plaatsvinden op het terrein van AV Flakkee. 

Alle BSO kinderen mogen hier aan meedoen. Vanuit de OC zullen de volgende leden aanwezig zijn om 

hierbij te helpen: Irene en Bianca. De moeder van Martina zal ook weer helpen en Ria zal aan Sandra 

vragen of zij ook weer aanwezig kan zijn. 

 

7. Tarieven 2018 

Het Kinderpaleis heeft de afgelopen 2 jaar geen verhogingen doorgevoerd. Door wijzigingen in Wet- en 

regelgeving zal per 01-01-2018 het tarief van de dagopvang (HEDO) verhoogd worden van € 5,85 naar 

€ 6,- per uur. Het tarief van de BSO blijft ongewijzigd. De OC heeft begrip voor de tariefverhoging. 

 

8. Tijdlijnboekje 

Bij uitprinten van het tijdlijnboekje blijkt dat ieder item wat op de tijdlijn gemeld staat apart op een 

pagina wordt afgedrukt. Om hem professioneel af te laten drukken zijn er kosten mee gemoeid die vrij 

hoog zijn. Betreffende drukker is vrijwel niet bereikbaar. Ria zal met Flexkids contact opnemen 

aangaande dit probeem. 

 

9. Rondvraag 

Flexkids: terugschrijven in de app lijkt wederom niet mogelijk. Daarnaast zijn er eerder die week 

problemen geweest in het bijwerken van de tijdlijn: pushberichten kwamen niet terug op de tijdlijn. Ria 

zal dit doorsturen aan Flexkids. 

 

 

 

Volgende vergadering is in Middelharnis op 4 oktober 2017 

 


