
Oudercommissie vergadering woe 14 juni 17  

Plaats:    Emmastraat 24b Oude-Tonge 

Tijdstip: OC leden  locatie Middelharnis  20.00 – 22.00 uur   

 

De Agenda locatie Middelharnis: 

 Notulen vorige vergadering 

 GGD inspectiebezoek BSO de Staver en dagopvang Lange weg. 

 Enquête ouders BSO de Staver 

 Rondvraag 

De Notulen. 

Aanwezig: Daniel Kies, Irene Alting, Steef van der Valk (OC) en Ria Jongejan (KP) 

Afwezig met kennisgeving: Angelique Lagerwerf 

Notulen door Steef van der Valk 

1. NOTULEN VORIGE VERGADERING 

De notulen van de vorige vergadering werden besproken en goedgekeurd.  

 

2. TAAKVERDELING 

Extra punt voordat de vergadering verder gaat is dat de OC een taakverdeling moet 

hebben.  

Taakverdeling zal zijn als volgt; 

VOORZITTER Daniel Kies  

SECRETARIS Irene Alting  

PENNINGMEESTER Steef van der Valk 

ALGEMEEN LID Angelique Lagerwerf 

 

3. Activiteiten 

Irene zal namens de OC aan de sportdag meedoen. De data van de activiteiten werden 

nog doorgenomen.  Helaas zal er niemand van de OC bij de BBQ aanwezig zijn.  

 

4. Inspectierapport 
Rapport komt er aan. Inspecteur is net voor de inspectie van de dagopvang geweest. 
Enkele punten voor de klachtenregeling en oudercommissie beleid zijn aangekaart. Deze 
punten zijn onder andere in de algemene vergadering vandaag besproken. Alles is weer 
voor alle locaties met juiste handtekeningen up to date. Verder was alles goed. 
 
Ontruimingsoefening Kinderpaleis staat gepland. Ouders hebben hier al bericht over 
gehad.  
 

5.  Enquête 
Er zijn in totaal 64 enquêtes verstuurd naar de ouders met kinderen op de BSO. Ondanks 
nog een reminder email zijn er 23 reacties binnengekomen. Ria heft de enquête via 
surveymonkey verzonden. Ze heeft ook een uitdraai meegenomen van de resultaten.  
 
De enquête wordt per vraag doorgenomen. De enquête zal binnenkort nog besproken 



worden met het team van de BSO. Ria zal tevens kijken of ze een betere uitdraai kan 
creëren van de uitkomsten van de enquête. Na de bespreking met het team van de BSO 
zullen we een gezamenlijke reactie met een overzicht met de uitkomst van de enquête 
naar de ouders sturen. Het algemene idee met de uitkomsten meegenomen is dat het een 
positieve insteek zal hebben.  
 
De enquête werd per onderdeel besproken. Enkele punten werden genotuleerd, geheel 
was te gedetailleerd. Daarbij was er voor de OC geen uitdraai. Deze zal ook nog nadat 
alles verder is uitgewerkt aan ons gezonden worden.  
 
Uitkomst Deel kind.  
Hoe ervaart kind de BSO, 74% goed  
 
Onderdeel Sport  
Buitenspeelruimte. Spullen om mee te spelen zijn beperkt vinden enkele ouders. Wat er 
allemaal aan speelmateriaal is wordt echter wel als bekend bij de ouders geacht 
aangezien dit wel als informatie in de ouderbrief heeft gestaan en tevens heeft de gele 
container in de groep gestaan.  
 
Alle opmerkingen van de enquête werden besproken  
Puntje van kritiek in de enquête. Dit waren wel de herkenbare punten met name omtrent 
vervoer tussen de verschillende locaties en de wisselen van leiding.  
 

6. WVTTK 
Intake brief  
Brief updaten voor eind van de maand. Deze is verouderd. Daniel heeft een format. 
Daniel en Steef zullen deze brief met de nieuwe twee leden updaten en aan Ria zenden.  

 
Nieuwskrant 
Er is al een tijd geen input geweest van de OC. Als opfrisser werd nog even besproken 
wat we in kunnen zenden. Ruimte is beperkt. 
Tekst aanleveren de 2e week van de maand op de maandag  
Juli gaat er nog uit Augustus niet in verband met vakantie. 
OC moet een verdeling gaan maken, wie wanneer wat schrijft.  

 
Adressenlijst  
Adressenlijst compleet maken. Deze zal rondgestuurd worden.  

 
Sportdag  
Het programma zal nog rondgestuurd worden.  
 

 


