
 

 

 

Notulen Oudercommissievergadering Oude-Tonge 14 juni 2017 

Aanwezigen: Monique, Agnes, Bianca 

Afwezig: Martine, Caroline 

 

  

1. Notulen vorige vergadering  

De notulen van het vorige overleg worden goedgekeurd.  

 

2. Evaluatie zomerfeest 

Was een geslaagd feest. Helaas viel het samen met de avondvierdaagse. Opkomst was hoog voor de 

dagopvang, BSO minder. Springkussen was een groot succes alsmede de schmink en ballonnenclown. 

Volgend jaar wellicht geen spellen meer. 

Pollies was lekker maar relatief duur t.o.v. budget. Als we volgend jaar weer ijs doen dan kunnen we 

het zelf kopen zodat de belasting op het budget minder is en vrij blijft voor andere dingen. Er waren 

voldoende pannenkoeken. 

Als de opkomst van BSO kinderen hoger was geweest dan was het programma niet uitdagend genoeg 

geweest. De BSO kinderen haakten nu vanaf ca 18.30 af vanwege de avondvierdaagse. 

De OC was niet echt zichtbaar op het feest door iets te dragen als herkenning. Voorstel is om voortaan 

bij activiteiten waarbij de OC ook aanwezig is dit wel te doen. 

 

3. Rondvraag 

Website: 

Op de website staat dat de OC bestaat uit 5 personen, dit zijn er echter 4. Agnes heeft haar stukje 

herschreven en aan Monique gemaild. 

 

E-mailadres: 

Is onduidelijk. Hebben wij een eigen mailadres? En wat zijn daar de inloggegevens van? Het e-

mailadres wat op de website staat bestaat niet meer. Bianca checkt dit bij Martine / Marije. Indien er 

geen maildres meer is zal Bianca een nieuwe aanmaken. Agnes stuurt een mail aan het aan haar 

bekende adres om te kijken of we die uiteindelijk terugzien. 

Wanneer duidelijk is wat het mailadres is, dan zullen de inloggegevens onder de OC leden verspreid 

worden. Tevens zal er een auto forward op de binnenkomende mail geplaatst worden zodat deze 

automatisch in onze persoonlijke mail komt. 

 

Ouderavond: 

Er wordt nagedacht over een gezamenlijke ouderavond voor Oude Tonge en Middelharnis. Wellicht dat 

de OC dan wat kan vertellen op die avond. 

 

Aankondiging OC vergadering: 

Als OC zijn we verplicht onze vergaderingen aan te kondigen. Dit is om ouders de gelegenheid te 

bieden onderwerpen aan te dragen ter bespreking. Dit zullen we daarom voortaan doen in de 

nieuwskrant. Daarnaast heerst het gevoel dat de OC niet goed zichtbaar / bereikbaar is. Of hier echt 

behoefte aan is is niet duidelijk, maar hier is de OC natuurlijk wel voor. Voorstel is om een briefje met 

telefoonnummers bij de draaiboeken in de hal te leggen. Monique bespreekt dit met Ria. 

 

 

Volgende vergadering is in Middelharnis op 4 oktober 2017 

 


