
Vergadering oudercommissie 3 oktober 2022

Voorzitter: Ria
Notulist: Willemijn Z.
Aanwezig: Ria, Kristi, Mirella, Dane, Jeanine en Willemijn Z.
Afwezig: Ailine, Sanne, Rianda en Willemijn T.

● Notulen vorige vergadering:
De notulen van de vorige vergadering door besproken.
Er zijn verder geen vragen n.a.v. de notulen van de vorige vergadering.

● Evaluatie 12,5-jarig bestaan:
De dag is als heel positief ervaren. Er was veel animo vanuit de ouders, veel
positieve reacties. Er is veel ingezameld, mooie cadeaus van gekocht die
goed gebruikt worden. Het was een dag met een gouden randje.
Vanuit de oudercommissie wordt aangegeven dat het diner misschien meer
voor het personeel was. Een aantal leden van de oudercommissie waren
actief betrokken. Er is voor gekozen iedereen uit te nodigen om ook de
oudercommissie in het zonnetje te zetten.

● Ontwikkelingen kinderopvang
- Vanuit de overheid is als doel gesteld de opvang in 2025 voor 96% gratis te
maken. Dit kan mogelijk leiden tot lange wachtlijsten en grotere
personeelstekorten. De vraag is op welke manier dit vorm gegeven zal worden
en welke kaders er gesteld zullen worden.
- De vakantiekaart is afgeschaft. Voor de ouders die o.a. opvang op
maandagen afnemen is gesteld dat zij nationale feestdagen zoals tweede
paasdag e.d. mogen compenseren. De realiteit is dat het op dit moment
(sept./okt.) niet haalbaar is i.v.m. vakanties van personeelsleden.

● Evaluatie dag van de pedagogisch medewerker
Dit was een groot succes. Elke groep heeft een geknutseld cadeau
ontvangen, de vazen waren rijkelijk gevuld. Dit is positief ontvangen, graag
volgend jaar weer.

● Tarieven 2023
Op dit moment zit het Kinderpaleis met zijn prijzen aan de lage kant. Alle
kosten zijn hoger geworden, zo ook voor het Kinderpaleis. Advies is om de
uurtarieven te verhogen richting het maximale uurtarief. Dat houdt in een
verhoging van 10-15% per uur. OC reageert hier begripvol op gezien alle
stijgende prijzen voor bijvoorbeeld de energie maar ook personeelskosten. Ria
gaat een berekening maken en stuurt dan de berekening dan door naar de
oudercommissie voor advies. Dit zal half november worden. Daarna zal dit 30
dagen voor wijziging met ouders gedeeld worden.

Actiepunt: Ria stuurt na berekening het document naar de oudercommissie.
(Half november)



● Wijzigingen pedagogisch beleid
Het is een wettelijk document. Deze documenten zijn doorlopend en zal dus
aangepast worden waar nodig. Het document wordt ook op andere manieren
beschikbaar gemaakt ter inzage. Dit zal via het Ouderportaal > informatie >
documenten gebeuren. Op dit moment staan de documenten erin maar zijn ze
nog niet te openen. Bij updates/wijzigingen zullen ouders geinformeerd
worden middels de nieuwsbrief. Dane stelt voor om de mogelijkheid te
onderzoeken of er wellicht een notificatie aangezet kan worden zodat ouders
in een oogopslag kunnen zien dat het document beschikbaar/vernieuwd is.

Actiepunt: Ria probeert alsnog deze documenten beschikbaar te maken via
het ouderportaal. Zij zal dan gelijk kijken naar de mogelijkheid met de
notificatie.

● Betrokkenheid oudercommissie
In de vorige notulen stond als actiepunt dat de oudercommissie na zou
denken over de betrokkenheid van de oc. Daar is het volgende uit voort
gekomen:
- Beknopte notulen weer delen in de maandbrief
- Oproep plaatsen richting de ouders om punten in te brengen voor de
vergadering.
- Mogelijk een kennismakingsmoment inplannen voor ouders zodat zij ook een
beeld hebben van wie er in de oudercommissie zit.

Ria kaart ook aan dat er bij activiteiten om hulp gevraagd kan worden aan
leden van de oudercommissie zoals bijvoorbeeld bij het 12,5-jarig bestaan.

Het e-mailadres van Oude-Tonge is nog niet functioneel. Er moet achterhaald
worden of de gegevens inmiddels bekend zijn. Mocht dit het geval zijn dan
graag het wachtwoord van dit mailaccount bij Ria zodat dit altijd gedeeld kan
worden met andere leden.

Om het contact en vergaderingen zo functioneel mogelijk te maken is het van
belang dat elke locatie een voorzitter heeft. Deze voorzitters wisselen dan in
het voorzitten van de vergaderingen maar zijn ook het aanspreekpunt voor
Ria. Zij bundelen de inbreng van de OC per locatie en delen dit dan met Ria.

Actiepunt:
- Oudercommissie Oude-Tonge gaan achter de inloggegevens aan van het
mailadres. Mochten deze niet meer te achterhalen zijn dan dit doorgeven aan
Ria, dan moet er een nieuw e-mailadres aangemaakt worden. Dit zal dan ook
gewijzigd moeten worden op de website en gedeeld moeten worden met
ouders.
- Oudercommissie Middelharnis en Oude-Tonge spreken met elkaar af wie er
per locatie voorzitter wordt en communiceren dit met Ria.



● GGD-inspectiebezoeken Middelharnis en Oude-Tonge/Nobelaer
Nobelaer: geen bijzonderheden in het inspectieverslag.
Oude-Tonge: het inspectieverslag is nog niet volledig vastgesteld. Er kwamen
een aantal kleine punten naar voren. Nog niet alle ouders hebben inzage in
het (veiligheids-)beleid.
Middelharnis: er kwam bij het inspectiebezoek naar voren dat er op de
VE-groep 2 pedagogisch medewerkers in opleiding voor de groep stonden
terwijl er vanuit wettelijk kader verplicht is dat er tenminste 1 VE-gediplomeerd
medewerker op de groep moet staan. Ria heeft hierover gesprekken gevoerd
met o.a. de gemeente. Hierbij gold dat deze keus gemaakt is zodat er een
groep niet gesloten hoefde te worden.

● Ontruiming
Middelharnis heeft in september een ontruimingsoefening gehad. Deze verliep
een stuk soepeler dan de vorige keer.
Oude-Tonge heeft 03-10 op beide locaties een ontruimingsoefening gehad.
Deze verliep heel soepel. Mogelijk is er nog behoefte aan een extra bolderkar
voor de Kroontjes. Dit is verder toegelicht in het verslag van de
ontruimingsoefening.

● Rondvraag:
- Dane gaat mogelijk over een jaar weg bij de oudercommissie. Er moet dan
nagedacht worden over tijdige werving.
- De volgende vergadering zal plaatsvinden februari 2023, er volgt een
datumprikker.


