
Notulen Oudercommissie ´t Eigenwijsje 2 september 2019 
 

1.  Iedereen wordt  welkom geheten en de vergadering wordt geopend. Afwezigheid wordt besproken 
van 2 leden. Aanmelding van een nieuw lid , is uitgenodigd voor de vergadering maar niet aanwezig. 

2. Mededelingen 
- Geen reacties op gewijzigde openingstijden van de BSO (ivm continu rooster van de Hoeksteen). 
Voor de planning van de medewerkers van ’t Eigenwijsje is het makkelijker. 
- Nieuwe Stint is besteld: nog in afwachting van een aantal voorwaarden (oa aantal te vervoeren 
kinderen, gordelbevestiging en certificering medewerkers) à is in gang gezet, maar de planning loopt 
op dit moment vertraging op bij het bedrijf van de Stint. 
- Geen email binnengekomen op het mailadres van de oudercommissie 

3. Evaluatie zomerfeest en evaluatie vakantieopvang.  
- Zomerfeest: alle partijen zijn enthousiast, er was een hoge opkomst. Voor herhaling vatbaar. Indien 
er dan weer ijs wordt uitgedeeld, dan anders regelen, was nu te snel op en niet gekoeld. Ook dan meer 
dan 1 iemand schminken, daar was nu een lange wachtrij. Voor volgende keer de binnen activiteiten bij 
slecht weer anders regelen, omdat de Palmboom ermee stopt. 
- Vakantieopvang: enthousiast ontvangen, er waren leuke thema’s en activiteiten. 

4. Dag van de leidster – 3e donderdag in september 
- Namens alle ouders een presentje, bloemen of iets lekkers. Wordt geregeld door 2 leden. 

5. - Oproepje naar andere ouders voor de dag van de leidster via de kinderopvang. 
6. Warme zomerperiode 

- Is goed gegaan. De meeste jonge kinderen slapen tijdens de warmte, het plein is goed te doen door de 
schaduw van de bomen. 

7. Rondvraag 
- 31 oktober teamvergadering van ’t Eigenwijsje 
- Wisseling personeelsleden: stagiaires vanuit twee scholen, komen altijd voor meerdere weken. Staan 
boventallig, vervangen niet de normale pedagogisch medewerksters. De PM nemen deels  ook 
vakantie buiten het hoogseizoen, dan wordt er wel wat geschoven met de aanwezigheid op de 
groepen. Voordeel is dat het een kleinschalige opvang is waardoor veel kinderen alle leidsters kennen. 
- Ervaringen schriftje: leuk, werd niet gemist maar is een leuke toevoeging. Vooral de foto’s. Mag 
echter geen vervanging zijn van de mondelinge overdracht. 
- Er is ook een app; KOV net. Hierop kunnen ook ruildagen worden aangevraagd. 
- BSO op woensdag vooralsnog gesloten, zal worden geopend bij 4 aanmeldingen. 
- Entree: wordt nog geschilderd, er komt een zitje en een koffieautomaat. Oprit naar boven zal 
worden verbeterd, is nu erg steil voor kinderwagens en buggy’s. Als de entree binnen af is kan het bord 



van de oudercommissie worden opgehangen. 
- Palmboom stopt ermee: geen gevolgen voor ’t Eigenwijsje. Nog een contract voor deze locatie voor 
ruim vijf jaar. ’t Eigenwijsje probeert nog een ruimte erbij te krijgen. Er komt een nieuwe huurder voor 
de ruimtes van de Palmboom. Het sociaal wijkteam blijft in het gebouw. 
-  Zijn bezig om kinderopvang ’t Bijdehandje ook over te nemen, maar dit zal geen gevolgen hebben 
voor de kinderen en het personeel van ’t Eigenwijsje. 

8. Volgende vergadering 18 november 2019, 19.30u, inpakken sinterklaascadeau’s en aansluitend de 
vergadering. Kind-volgsysteem zal worden besproken in de vergadering, informatie wordt 
toegestuurd.  

 


