
Notulen Oudercommissievergadering Oude Tonge 
7 juni 2018 

 
Aanwezig: 
Monique, Bianca, Martine, Renate, Joram en Willemijn 
 
 
1. Notulen vorige vergadering 
De notulen worden doorgelopen en ongewijzigd vastgesteld.  
 
2. Bezetting meivakantie 
 
Besproken wordt de bezetting van afgelopen meidvakantie bij de BSO in Oude 
Tonge. Martine geeft aan dat zij op dinsdag in de eerste week om 5 uur haar 
kinderen kwam halen en dat er op dat moment nog slechts 1 leidster was met 
ongeveer 20 kinderen. Bij navraag bleek dit inderdaad zo te zijn. Monique geeft aan 
dat er altijd een achterwacht is in De Grutterswei en de locatie van de dagopvang 
van Het Kinderpaleis.   

Monique geeft aan dat op basis van de regelgeving het mogelijk is dat er maar 1 
leidster op een dergelijke hoeveelheid kinderen aanwezig is. Echter gezien haar 
rooster had dit niet het geval moeten zijn in de vakantie. Monique zal dit nog 
nakijken.  

Verder komt aan de orde de algehele bezetting en de sfeer op de BSO.  

Martine geeft aan dat in de ochtend vaak één leidster met de kinderen bezig is, 
terwijl de andere leidster achter de laptop bezig is. Er is dan weinig aandacht voor de 
ouders die kinderen komen brengen. Uiteindelijk is Jeanette degene die dan moet 
stoppen met spelen met de kinderen om de overdracht met de ouders te doen. Het 
algehele gevoel is dat de andere leidsters minder doen.  

Voor wat betreft de sfeer op de BSO wordt teruggekomen op het gesprek van de 
vorige vergadering. Hierbij wordt aangegeven dat er zeker sprake is van een 
verbetering ten opzichte van eerder, echter er is nog steeds wel verbetering nodig. 
Leidsters staan nog steeds veel achter de bar en zijn veel met elkaar bezig in plaats 
van met de kinderen. Wel wordt er meer geknutseld.  

Martine geeft overigens nog uitdrukkelijk aan dat de opmerkingen niet alleen maar 
negatief bedoeld zijn, maar dat het juist gezegd wordt om dit mee te geven. 
Monique geeft aan dat het zo zeker niet wordt ontvangen en is blij met de 
terugkoppeling. Monique geeft aan het wederom in de gaten te houden en zal in 
gesprek gaan met de leidsters. Monique geeft aan dat de leidsters alles handmatig 
afwassen achter de bar na de drinkmomenten.   

Wel wordt geconstateerd dat het straks in het nieuwe pand vanzelf rustiger wordt 
op de BSO aangezien de kinderen worden verdeeld in twee groepen.  



 

 

3. Opening nieuwe pand / Zomerfeest 
 

Willemijn en Joram zijn eerder in de week bij de vergadering voor de opening/het 
zomerfeest geweest en geven aan dat het een leuke en productieve vergadering is 
geweest.  

Besproken wordt dat verschillende thema's de revue zijn gepasseerd maar dat 
uiteindelijk is gekozen voor het thema "Bouw". Dit thema is passend voor iedere 
leeftijd.  

Het idee van de opening/het zomerfeest is dat het is voor ouders & kinderen van 
zowel de opvang als de BSO. Gekozen is om geen barbecue te doen omdat de kosten 
daarvan te hoog zullen zijn en dit niet past binnen het budget. Gedacht wordt aan 
broodjes met knakworst en wat te drinken. Voor de ouders wellicht iets van saté of 
een stokbroodje.  

Verder zal het terrein worden versierd, zal er een springkussen worden neergezet en 
wordt gekeken naar een andere activiteit. Geopperd wordt om te kijken om te 
klussen met de kinderen met hout (van bijvoorbeeld een huttendorp). Joram geeft 
aan hier verder naar te kijken en dit met de commissie op te pakken.  

Voor het springkussen, de versiering en het eten/drinken zullen sponsoren worden 
gezocht. Binnen de commissie zullen de werkzaamheden worden verdeeld.  

Joram en Willemijn geven door dat zij terugkoppeling zullen geven aan de groep die 
eerder deze week bij de vergadering voor de opening/het zomerfeest aanwezig 
waren.  

 
4. Fotograaf 
 
Monique heeft dit punt op de agenda gezet omdat zij zich afvroeg wat de reacties 
waren op de foto's van de fotograaf. Zelf geeft ze aan dat ze positieve reacties van 
ouders heeft ontvangen. Dit wordt onderschreven door de leden van de commissie. 
Iedereen vond de foto's vernieuwend en leuk.  
 
De fotograaf is al met al heel goed bevallen en zal waarschijnlijk voor volgend jaar 
weer worden benaderd.  
 
 
 
 
 
 



5. Nieuwe pand 
 
Monique vertelt dat het nieuwe pand goed gaat opschieten en dat de kinderen het 
leuk hebben gevonden om mee te denken met de indeling voor het nieuwe pand. De 
betrokkenheid is daarmee vergroot en je ziet dat het voor de kinderen leeft.  
 
Zo zal er in samenspraak met de kinderen boven een Game-room en Chill-room 
komen voor de grotere kinderen. Voor de kleinere kinderen beneden een knutsel 
plek en zal er een speelkeuken komen.  
 
Monique geeft aan dat iedereen vol verwachting uitkijkt naar het moment dat het 
nieuwe pand in gebruik zal worden genomen.  
 
6. Kwaliteit 
 

Dit punt is zojuist al aan de orde geweest, dus hoeft niet verder meer te worden 
besproken.  

 
7. Rondvraag 
 
Peutergroep De Nobelaer 
Renate vraagt of er veel aanmeldingen/belangstelling is voor de peutergroep die zal 
starten bij De Nobelaer.  
 
Ria (inmiddels aangesloten bij de vergadering) en Monique geven aan dat er thans 5 
tot 6 aanmeldingen zijn ontvangen en dat er toch regelmatig vragen worden gesteld 
naar de groep. Dit is positief en lijkt een goed begin te zijn.  
 
Op de vraag waar de groep zal komen te zitten, legt Monique uit dat dit het 
"muzieklokaal"zal zijn. Op de maandag en donderdagochtend zal dit beschikbaar zijn 
voor de peutergroep.  
 
Afscheid Bianca 
Tijdens de algemene vergadering is zojuist al even stilgestaan bij het feit dat Bianca 
vandaag afscheid neemt van de oudercommissie. Iedereen bedankt Bianca voor haar 
inzet de afgelopen jaren.  
 
Als er verder niets te melden valt wordt de vergadering om 20:50 uur gesloten.  
 
 
 


