
 
 

Notulen Algemene Oudercommissievergadering 
4 oktober 2017 

 
Aanwezig: 
Ria, Monique, Renate, Bianca, Martine, Steef, Angelique 
Ria maakt graag voordat we beginnen met de vergadering gebruik van de 
gelegenheid om een mededeling te doen over de OC van locatie Bruinisse. De OC is 
gestopt, omdat zij de sfeer binnen de OC niet als optimaal ervaarden. Op het 
moment van de vergadering was er 1 nieuwe kandidaat voor de OC. 
 
1. Notulen vorige vergadering 
Alvorens de notulen worden doorgenomen wordt er nog even een kort 
voorstelrondje gedaan, voor de nieuwe aanwezigen.  
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  
Gelijk wordt de afspraak gemaakt dat de conceptnotulen gemaild worden, iedereen 
na ontvangst 1 week de tijd heeft om te reageren op de conceptnotulen. Deze zal de 
notulist verzamelen en aanpassen in de notulen. Daarna kan het verslag definitief 
gemaakt worden. 
 
2. Sfeer 
Dit agendapunt komt te vervallen, heeft betrekking op de mededeling van Ria inzake 
OC Bruinisse. 
 
3. Wet IKK 
Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang treedt per 1-1-2018 in werking. De wet ziet 
er op toe dat de kwaliteit binnen de dagopvang en buitenschoolse opvang verbeterd. 
Dit doen zij aan de hand van een aantal maatregelen. Niet alle maatregelen gaan per 
1-1 in, maar op een later moment. Ria geeft aan dat veel zaken al geregeld zijn bij 
het Kinderpaleis. De volgende maatregelen zijn momenteel  in behandeling: 

 Protocol Veiligheid 
wordt momenteel geschreven en zal zodra gereed rondgemaild worden. 
Deadline staat voor 1-1-2018 

 Opleiding PM-ers 
Er komen nadere scholingseisen voor pedagogisch medewerkers die werken 
met baby’s. Deze kwalificatie-eisen gaan nog niet in per 1 januari 2018.  

 Taalniveau 
Er komt een minimum taalniveau voor pedagogisch medewerkers. 
Pedagogisch medewerkers moeten minimaal niveau 3F of B2 voor 
mondelinge taalvaardigheid hebben. Deze kwalificatie-eis gaat in per 1 
januari 2023. Dit geldt voor ca. 10 PM-ers 

Het huidige pedagogische beleidsplan zal aangepast en/of uitgebreid moeten 
worden met het veiligheidsplan en de werktijden van de leidsters. 
 
4. Evaluatie sportdag 



De sportdag is super verlopen. Door de weersomstandigheden is de sportdag 
verplaatst naar de Staver dit jaar. Een aantal punten komen ter tafel: 

 Er is een bijdrage gevraagd voor de schoonmaak, wat begrijpelijk is 

 Sfeer buiten is leuker 

 Sportverenigingen vonden het leuk om mee te doen en de kinderen hun 
sport te laten zien 

 De hockey is niet gekomen 

 Het is lastig om verenigingen te vinden die mee willen doen/helpen 
 
De eindconclusie is dat het een geslaagde dag was. Ca. 75 kinderen waren aanwezig. 
Vanuit de OC Bianca en Irene 
 
5. Bruinisse geen Oudercommissie 
Michelle Krijger heeft zich beschikbaar gesteld als lid van de OC 
 
6. Notulen vergaderingen 
Reeds bespreken bij punt 1. 
 
7. Rondvraag 
Ria heeft 2 punten: 

 Ze vraagt nog even de aandacht voor de opvoedparty ouderavond. Deze is 
georganiseerd door Wendy en Jessica. De animo hiervoor is laag, 20 ouders 
hebben zich aangemeld. Samen met PM-ers zijn er ca. 30 aanwezigen in  
het Majoortje. Steef geeft aan hier ook naar toe te gaan. 
 
Voor 2018 zullen dergelijke avonden minder georganiseerd worden, omdat 
de animo onder de ouders hier schijnbaar minimaal voor is. 
 

 Daarnaast vraagt Ria hoe wij als OC de volgende vergaderingen willen doen, 
met alle OC-leden of een afvaardiging van iedere locatie. Unaniem besluiten 
we om met alle leden te vergaderen. 

 
 
 
 
 


