
Notulen oudercommissie vergadering locatie Middelharnis 
 

Datum: 03-04-2019 

Aanwezig: Irene, Ria, Daniël 

Afwezig: Steef, Angelique 

Notulist: Daniël 

Locatie: Bruinisse 

 

1. Notulen vorige vergadering. 

Gezamenlijk nog de vorige notulen doorgenomen inclusief de activiteiten kalender. Er zijn 

geen opmerkingen en notulen worden goed gekeurd. 

 

2. Zomerfeest 

Vanuit de OC zullen Irene en Angelique deelnemen in het organisatie comité. Een overleg 

hiervoor staat gepland om het programma uit te werken en taken te verdelen omtrent het 

thema “Oud Holland” 

Tevens zal het jaarlijkse goede doelen actie aan het zomerfeest worden gekoppeld. Dit jaar is 

gekozen voor “Villa Pardoes” als goed doel. Tijdens het zomerfeest zal een loterij gehouden 

worden, waar lootjes gekocht kunnen worden voor €2,50.  

Brief met uitnodiging word momenteel opgesteld en zal spoedig verstuurd gaan worden 

richting ouders. 

 

3. Werving nieuw OC lid 

Er is tot op heden nog geen vervanger voor Steef gevonden. Wel zijn een aantal ouders 

gevraagd door de OC leden, met meestal een afwijzende terug koppeling. Angelique heeft 

gesproken met Marianne Klepper, die mogelijk geïnteresseerd zou kunnen zijn. Ria zal haar 

benaderen en vragen of ze wil toetreden tot de OC. Tijdens het Zomerfeest zal de OC een 

oproep doen, en tijdens het feest het onder de aandacht brengen. 

 

4.  Stint 

Waarschijnlijk zal de stint landelijk na de zomervakantie weer worden toegelaten op de 

openbare weg. Hiervoor zullen wel technische aanpassingen moeten worden verricht en de 

bestuurders een rijvaardigheidstraining moeten volgen.  

Omdat de stint voor het kinderpaleis een belangrijk transport middel is, geeft Ria aan dat 

deze terug komt voor voorlopig enkel de BSO. Mogelijk dat later ook de dagopvang weer 

gebruik van de stint kan gaan maken als de rust en vertrouwen rond dit beladen onderwerp 

terug is. Er zal door het kinderpaleis niet aan de ouders gevraagd worden of hun kind met de 

stint vervoerd mag worden, standpunt is: “wij maken als vervoersmiddel gebruik van de 

stint” De vaste pedagogisch medewerksters van de BSO zullen een rijvaardigheidstraining 

volgen en verantwoordelijk zijn voor de logistieke planning van de stint. 

 

5. Airco BSO 

Ria pakt dit op, heeft de afgelopen periode geen prioriteit gehad. 

 

6. Rondvraag 

Ria heeft vernomen dat de Bosseschool vanaf volgend schooljaar een continue rooster gaat 

draaien en vraagt of wij hier meer van weten. Irene zoekt wat correspondentie na, en zal Ria 
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informeren. Het zou gaan om een rooster van 5 dagen tot 14 uur, wat voor de BSO betreft 

logistieke planning perfect zou uitkomen. Dit zou betekenen dat alle kinderen vanaf 15.30 

uur op de BSO aanwezig zijn. 

 

7. Sluiting 

Volgende vergadering zal plaats vinden op locatie Middelharnis. 

Datum zal via datum prikker worden georganiseerd. 

 

 

 


