
Online vergadering oudercommissie 17 februari 2022: 

Voorzitter: Willemijn 
Notulist: Mirella 
Aanwezig: Ria, Wendy, Ailine, Sanne, Rianda, Willemijn en Mirella 
Afwezig: Dane, Willemijn, Jeanine 
 

 Notulen vorige vergadering 

De notulen van vorige vergadering worden kort doorgesproken. Hieruit worden enkele punten nader 

toegelicht: 

- Verbetermeter: n.a.v.de verbetervermeter zal er een verslag gemaakt worden en dit zal 

doorgestuurd worden. 

- Regels m.b.t. de mondkapjes:  Het voornemen is om vanaf 28 februari alle regels los te laten. 

Dus dan mogen de ouders mogelijk weer naar binnen zonder mondkapje. 

- Personeelsbezetting: De acties die genoemd worden zijn uitgezet. Via Indeed is een werving 

gedaan. Vanuit deze werving is een aantal nieuwe mensen geworven. 

- Vakantiekaart: Vorige vergadering is besloten om tijdelijk de vakantiekaart stop te zetten. 

Deze keuze is voorlopig blijvend gezien de personeelsbezetting. 

Er zijn verder geen vragen n.a.v. de notulen. 

 Corona update 

Zoals aangegeven zullen de maatregelen per 28 februari mogelijk gaan vervallen. Er zal binnenkort 

een mail verstuurd worden aan de ouders om ze op de hoogte te stellen. Het is fijn dat het contact 

bij binnenkomst weer kan.  

 Klachtenjaarverslag 

Ieder jaar moet er een klachtenjaarverslag gemaakt en voor 1 april naar de GGD verstuurd worden. 

Voor het eerst in twaalf jaar waren er twee klachten binnengekomen, waarvan één bij 

klachtencommissie is neergelegd. De klachten zijn teruggekoppeld en naar tevredenheid opgelost. 

 Jaarplan 2022 

Het jaarplan is via de mail doorgestuurd.  Ieder jaar is er een jaarplan dat geschreven wordt. Het 

jaarplan wordt even kort doorgelopen. Enkele toelichtingen:  

Er zijn VE coaches: Babet (Middelharnis) en Nienke (Oude-Tonge). Zij zullen hun functie verder 

uitbreiden door collega’s te ondersteunen en coachen en daarnaast zullen zij het VOT (vroegtijdig 

ondersteuningsteam) over gaan nemen.  

Oudercommissie: Er is een verbeterplan voor oudercommissie. Ria wil de commissie graag meer ‘body’  
geven. Wat willen wij als oudercommissie-lid meer bijdragen aan het kinderpaleis? Aan de  
oudercommissie de vraag: wat zou  een verbetering zijn? Wat zou je leuk vinden/willen om in je rol  
als oudercommissie-lid een grotere bijdrage te kunnen leveren aan het kinderpaleis? 
 
Er wordt een aantal opties genoemd: 

- Een dag/moment meekijken op de groep om een beter beeld te krijgen. 
- Oudercommissie Oude-Tonge zou iets actiever kunnen zijn, hoe dit opgezet kan worden is 

nog lastig aan te geven. 



- Wanneer corona voorbij is komt de kans mogelijk weer om als oudercommissie-lid mee te 
werken aan activiteiten. Op deze manier komen er meer contactmomenten.  

- De oudercommissie kan ook zelf iets organiseren, bijv. een thema-avond/ouderinformatie-
avond. Enkele jaren geleden is EHBO bij kinderen georganiseerd. Dit zou mogelijk herhaald 
kunnen worden en georganiseerd kunnen worden door de oudercommissie. 

 
Actiepunt: Allemaal nadenken over betrokkenheid oudercommissie bij het kinderpaleis.  

Het kinderpaleis is financieel gezond.  Het jaar 2022 is in beeld gebracht. Vrijwel alle groepen zitten 

op een enkel plaatsje na vol.  Er kan weinig nieuws bij voor dit jaar. Dit zorgt soms voor 

verontwaardiging bij mensen.  

 Aanpassingen pedagogisch beleid 

Er zijn geen vragen/opmerkingen n.a.v. het pedagogisch beleid.  

 12 ½ jarig bestaan  

Tijdens de laatste vergadering zijn de laatste punten besproken. De uitnodigingen zullen verstuurd 

worden. Op de groepen komen inschrijflijsten te hangen. N.a.v. de inschrijflijsten zullen de kaartjes 

voor het circus uitgedeeld worden. De oudercommissie ontvangt nog een uitnodiging voor ’s avonds. 

We hopen op een leuke dag! 

Aanvullende punten oudercommissie locatie Oude-Tonge:  

 Training oudercommissie Boink:  

Is er interesse tot het volgen van een training bij Boink? Deze worden aangegeven in de nieuwsbrief 

van Boink. De mogelijkheid tot het volgen van de training is er. 

 Nieuwsbrief corona maatregelen- Coronamaatregelen: attenderen op speekseltest 

Volgt er een controle op de testuitslag? Er is geen controle. Dit gaat allemaal in goed vertrouwen.   
Er wordt gesproken over de manier waarop de speekseltest geattendeerd kan worden bij ouders.  De 

verantwoording voor het testen wordt bij de ouders neergelegd.   

 VE-coaches 

Twee VE-coaches zijn voldoende voor de organisatie. Momenteel is er één per locatie en daarbij is 

deze alleen voor de peutergroep bestemd. Er zijn nu ongeveer 6 VE-kinderen. 

 Uitslag enquête over PlayStation/telefoons op BSO in OT 

In Oude-Tonge zijn er 4 enquêtes terug gekomen en in Middelharnis 6. Dit is te weinig om een goed 

beeld te krijgen. Het invullen van de enquête wordt opnieuw onder de aandacht gebracht bij ouders. 

Er is dus nog geen uitslag over de enquête. 

 Mailadres oudercommissie 

Elke locatie heeft een eigen mailadres. Er is geen toegang meer tot de mailbox van Oude-Tonge.  Ria 

geeft aan dat zij de inloggegevens van de mail graag wil ontvangen, zodat er altijd mailgegevens 

beschikbaar zijn bij het Kinderpaleis.  

Actiepunt: Willemijn gaat achter de mailgegevens aan van oudercommissie Oude-Tonge. 

 



 Rondvraag 

Oudercommissie lid Nobelaer: Deze is er nog niet. Het lastige is dat een lid mogelijk maar voor korte 

tijd beschikbaar is. Er wordt gezocht naar iemand die iets (langer) lid zou kunnen worden. 

De volgende vergadering zal mogelijk plaatsvinden in juni. Hiervoor zal een nieuwe datumprikker 

verstuurd worden.  

 

 


