
Notulen Vergadering Oudercommissie Het Woldkasteel 

 

Datum: 6 februari 2019 20.00 uur 

Plaats: Woldkasteel Villa oostwold 

Aanwezig: Margriet, Bianca, Marije, Nienke, Tanja, Eline, Wendy, Hanna 

Afwezig: Patricia, Jiske, Fieneke 

 

Opening: Eline biedt aan om de voorzittersrol deze avond op haar te nemen en opent de 

vergadering. 

1. Vaststellen van de agenda. In de agenda mist het punt, nalopen van vorige notulen. Er zijn 

geen op of aanmerkingen ten aanzien van de vorige notulen. 

2. Mededelingen:  

Hilde is begonnen met haar stage bij de Boskids. Ze gaat 1,5 jaar een opleiding doen, met als 

uiteindelijk doel, bij de Boskids als medewerker aan te sluiten.                                                    

René is gestart op de BSO als pedagogisch medewerker.  

3. Inbreng OC / medewerkers: 

- Stints: Margriet legt uit dat het momenteel even ‘stil is’. Het onderzoek van TNO wijst uit, 

dat de Stint op een aantal punten aangepast moet worden. Dit wordt nu verder 

uitgewerkt. De verwachting is dat hier nog lange tijd overheen gaat, zou wel 1,5 jaar 

kunnen duren. Dit zorgt wel voor beperkingen in het maken van uitstapjes.  

Goed nieuws: Op de 2e bakfiets komt binnenkort elektrische aandrijving en ‘het busje’ is 

overgekocht van Gelderingen.  

- Beleid BSO bij vrije schooldagen: Het beleid is afhankelijk van welk contract, aanbod 

kinderen en beschikbaarheid personeel. Wanneer het 52 weken contract wordt 

afgenomen, dan moet je als opvang altijd opvang aanbieden. Andere contracten zijn 

afhankelijk van de hoeveelheid kinderen en beschikbaarheid van personeel.  

- Lekkernij feestdagen: In de voorgaande vergadering is er gesproken over ‘sturen op 

gezonde traktaties’. Er is onduidelijkheid bij het aanbieden van iets lekkers bij de 

feestdagen. Bianca verteld, dat er tijdens het Sinterklaasfeest gekozen was voor de 

activiteit pepernoten bakken. Eerst gebakken, daarna met elkaar opgegeten. En tijdens 

het Sinterklaasfeest waren er ook pepernoten. Op de BSO word om 17 uur geen snoep 

meer verstrekt, dat is de afgelopen vergadering wel aangegeven. Nu wordt een ‘gezonde’ 

tussentijdse verstrekking aangeboden aan de kinderen.  

- Poster: Nog niet alle nieuwe oudercommissieleden hebben een stukje en foto ingeleverd 

voor op de poster. Dit wordt binnenkort naar Jiske gemaild door desbetreffende.  

- Zomerfeest: Er is gekozen om dit jaar geen fair meer te organiseren. Het bracht te weinig 

op voor de standhouders. Gezien het 10 jarig feest van het Woldkasteel een enorm 

succes was, is het idee tot stand gekomen om een zomerfeest te organiseren. Bedoeld 

voor alle kinderen en hun ouders, met als doel gezellig met elkaar zijn. Alle aanwezige 

oudercommissie leden zijn enthousiast en willen waar mogelijk meehelpen. Ideeën zijn 

welkom om het plan verder uit te werken. Ideeën die nu al op tafel komen: Iemand 

uitnodigen om ‘een toneelstuk’ uit te voeren wat met camera wordt opgenomen. Deze 



film laten zien tijdens het zomerfeest. Ander idee: Monckey fun run en/of escape room. 

Nog een idee voor extra hulp: VMBO leerlingen vragen om te helpen.  

Er is al een datum gepland: vrijdagmiddag 14 juni 2019. 

4. Pedagogisch beleidsplan: 1 Januari zijn er wijzigingen geweest. Melissa  is inmiddels 

pedagogisch coach. Daarnaast zijn Patricia en Margriet nog in opleiding tot coach.  

Er is een projectgroep gestart binnen de gemeente voor kinderen van 0-18 jaar. 

Uitgangspunt is dat alle kinderen een fijne start kunnen krijgen. Margriet is ook aangesloten 

bij deze projectgroep.  

5. Voedingsaangelegenheden: Is al eerder besproken. Geen aanvullingen. 

6. Risico-inventarisatie: Op 2 januari heeft er een brand gewoed bij de applicatiebeheerder van 

VeiligheidNL. Hierdoor zijn alle gegevens van kinderopvangorganisaties rond de 

risicoinventarisatie en –evaluatie, zoals locatiegegevens en beleidsplannen of Arbo-

rapportages, verloren gegaan. Gelukkig is de risico-inventarisatie geprint. Echter moeten alle 

gegevens opnieuw ingevoerd worden. Het risicobeleid is afgelopen jaar opgesteld en is 

inzichtelijk.  

7. Openingstijden: geen nieuws. 

8. Klachtenregeling: geen nieuws. 

9. Prijzen: Er zijn geen reacties gekomen op de prijsstijging. Er wordt door Wendy vanuit de 

commissie aangegeven dat het overleg met de oudercommissie omtrent de vervoerskosten 

achteraf anders had gemoeten. Er is nu individueel gevraagd te antwoorden en er was weinig 

tijd om te reageren. 1 Week was tekort.  

Voorstel: Als er advies gevraagd word in de oudercommissie moet er uiteindelijk 1 antwoord 

komen. Je vertegenwoordigt voor alle ouders en hiervoor zou dan een extra vergadering op 

korte termijn ingepland moeten worden met alleen de ouders vanuit de oudercommissie. 

10. Rondvraag: 

- Hanna vraagt of er nog ontwikkelingen / mededelingen zijn n.a.v. de start van een BSO in 

Willemsoord. Margriet geeft aan dat er geen afmeldingen en/of ontwikkelingen zijn. 

- Hanna geeft aan dat de 7 jaar en ouder kinderen aangeven: op de BSO een eigen plek / 

eigen activiteit te missen. Marije en Bianca gaan dit oppakken. Als tip kwam het maken 

van een ‘leerlingenraad’ naar voren. 

- Eline wil graag een compliment uitdelen: ze is erg tevreden over de opvang van haar 

beide kinderen. Ze vraagt of er nog uitbreidingsmogelijkheden zijn op de babygroep. Ze 

geeft hierbij het voorbeeld van een gezin waarvoor er voor het 3e kindje geen plek is. 

Margriet geeft aan dat er nu geen uitbreidingsmogelijkheden zijn en dat kwaliteit voorop 

staat. Op de scouting is ook een wachttijd. Dit onderwerp leidde tot de 

nieuwbouwplannen voor de school in Tuk. In de krant heet een artikel gestaan dat het 

Woldkasteel hier ook onderdeel van zou gaan worden. Dit blijkt niet juist te zijn. Het 

Woldkasteel blijft in de Villa. Er zijn nog geen duidelijke plannen.  

11. Sluiting: Eline sluit de vergadering af. De volgende vergadering word door Jiske via de 

datumplanner geprikt. Graag begin mei een volgende vergadering i.v.m. het zomerfeest. 

 

Genotuleerd door Hanna Stegeman 


