
Notulen vergadering oudercommissie 15-4-2021 (online) 

Aanwezig: Ria, Wendy, Carola, Irene, Dane, Renate, Willemijn 

 

1. De vorige vergadering was in juni, dus deze notulen hebben we niet besproken.  

 

2. Jaarplan 2021: Deze hebben we doorgenomen.  

- De pedagogische cirkel is afgerond 

- Opleidingsplan: vanwege covid-19is er weinig interne training, maar de cursus EHBO en BHV 

zit wel in de planning op 29 mei. 

- Er is een interne training over Puck 

- De studiemiddag is verplaatst naar oktober.  

-Verder waren er geen opmerkingen over het jaarplan.  

3. VerbeterMeter: De VerbeterMeter is er om een beeld te krijgen van hoe de ouders over de 

kinderopvang denken. Aan de ouders wordt gevraagd deze in te vullen bij de plaatsing, na de 

wen-periode, daarna jaarlijks en aan het einde. Er is al wat respons van ouders geweest.  

 

4. Evaluatie noodopvang: Op het moment van de vergadering is net bekend geworden dat de 

BSO over een paar dagen weer helemaal open mag. Dit was onverwacht en snel, dus in korte 

tijd moet er een plan komen. Per BSO komt er een locatieplan. Dit is bijna af.  

- Tijdens de noodopvang zijn er wel wat klanten die de opvang opgezegd hebben, maar er 

zijn ook nieuwe inschrijvingen.  

- Besproken wat de beste manier is om ouders te informeren bij een besmetting, 

bijvoorbeeld via Flexkids of via de email.  

5. Commissie vanwege het 12.5-jarige bestaan van het Kinderpaleis.                                                     

In april bestaat het Kinderpaleis 12.5 jaar.  Er zijn nog geen ideeën maar in een commissie 

willen we dit bespreken. Het liefst ook mensen uit de oudercommissie van de verschillende 

vestigingen. Willemijn heeft zich aangemeld vanuit Oude-Tonge, Carola gaat dit met Michelle 

overleggen. Bij deze de vraag wie er nog meer in deze commissie wil.  

 

6. Personeel: er zijn wat wijzigingen bij het personeel. Van de verschillende vestigingen zijn er 

PM’ers zwanger. Ook zijn er 2 dames die gaan verhuizen.  Om dit op te vangen zijn er 3 

mensen aangenomen en graag worden er nog PM’ers op invalbasis aangenomen.  

 

7. Afscheid van Daniel en Irene. Van de vestiging Middelharnis stoppen Daniel en Irene bij de 

oudercommissie. Er zijn al ouders benaderd voor de oudercommissie in Middelharnis. Renate 

geeft aan dat ze binnenkort ook wil stoppen als lid. Ze stopt na de volgende vergadering. 

 

 

8. Nieuwe leden voor de oudercommissie.  



-Eline is een nieuw lid van de OC van het Peuterpaleis. Liefst komt er nog een ouder bij van 

deze groep, maar ook van de andere groepen in Oude-Tonge. Jill is ook een nieuw lid, de 

oudercommissie van Oude-Tonge gaat contact met hun opnemen, Ria stuurt hun 

contactgegevens door.  

-In Middelharnis is Annabel benaderd. 

-In Bruinisse mag er nog iemand extra bij.  

9. Contact met de oudercommissie: de laatste tijd is er weinig contact met de oudercommissies 

en ook is er weinig respons. Besproken hoe we dit kunnen verbeteren.  

- Na de vergadering schrijven we een stukje voor in de nieuwsbrief over wat er besproken is. 

- Het is belangrijk om zichtbaarder te worden, maar vanwege covid-19 is er weinig contact 

met andere ouders.  

- We gaan proberen om voor 1 mei een stukje te schrijven voor in de nieuwskrant.  

Ria zal een datumprikker uit doen voor de vergadering in juni. 

 


