Notulen Algemene Oudercommissievergadering
11 oktober 2018
Aanwezig: Ria, Monique, Steef, Angelique, Irene, Daniel, Willemijn, Renate, Joram, Michele, Carola
1. Notulen vorige vergadering
Notulen van 7 juni 2018 zijn goedgekeurd
2. Huidig vaccinatiegraad en beleid Kinderpaleis
Er zijn steeds meer kinderen die niet meer worden ingeënt vanwege geloofsovertuigingen of
om anderen redenen. Wat is het beleid van het Kinderpaleis? Mag je kinderen weigeren?
Het is niet verplicht gesteld door de minister. Tot nu toe zijn de meeste kinderen ingeënt. Er
is een goed overzicht over de kinderen die niet zijn ingeënt.
Als er een ziekte heerst worden de ouders van het kind geïnformeerd. Dan is aan hen de keus
of ze de kinderen wel of niet naar de opvang brengen.
3. AVG – beleid
OC Oude Tonge vraagt zich af hoe het gaat met het nieuwe AVG-beleid. Wat mag je wel, wat
niet? Is alles nu goed geregeld en is er mee te werken?
Kleine wijzigingen, zoals de mappen achter slot en grendel en een wachtwoord op de
computers, zijn goed te doen. Alle ouders hebben formulieren ingevuld voor de privacy, alles
staat duidelijk op papier. Wat betreft het fotobeleid; Je moet nu heel goed opletten hoe je de
foto’s maakt en van wie, om vervolgens alle foto’s apart te gaan bekijken of er geen kinderen
op staan die niet in het openbaar mogen komen. Kortom; het is werkbaar maar het is er niet
makkelijker op geworden.
4. Stint
Na het vreselijke ongeluk in Oss staat de Stint ook in Middelharnis stil. Het is afwachten wat
er uit het landelijke onderzoek komt. Daarna zien we weer verder.
Bij het Kinderpaleis springt de man van Ria dagelijks bij om de kinderen weg te brengen. Het
is goed te organiseren op deze manier. Misschien is het een idee om het treintje van
Middelharnis te mogen leasen in de wintermaanden, dat staat nu toch een paar maanden stil
omdat het niet gebruikt wordt voor toeristische doeleinden! 
5. Bezetting MT
Monique gaat voor zichzelf beginnen in Dirksland dus er wordt gezocht naar een nieuwe
locatiemanager voor Oude Tonge en Bruinisse.
De gesprekken voor een vervanger zijn al in de afrondende fase en we horen binnenkort wie
deze plaats zal invullen. Succes met je nieuwe uitdaging, Monique!
6. Rondvraag
Verzoek van Steef: Bij de agenda van een nieuwe vergadering graag de notulen van de vorige
vergadering nogmaals meesturen.
7. De vergadering is gesloten om 20.45 uur

