
Oudercommissie Tante Pollewop 

 

Notulen vergadering 15 november 2016  

 

Aanwezig: Jenny, Lucie, Patricia, Jasmine. 

Afwezig: Yvonne (ma) 

 

1. Opening: 

Lucie opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Notulen vorige vergadering: 

Jasmine zou Inge Gommans uitnodigen voor de volgende vergadering. Dit is echter niet gebeurd. 

Afgesproken wordt dat Jenny Inge alsnog zal benaderen voor de eerstvolgende vergadering. 

Verder zijn er geen opmerkingen over de notulen van de vorige vergadering.  

 

3. Schooltijden: 

Is geen sprake meer van dat hier nog over vergaderd dient te worden. 

 

4. Personeel: 

Jenny vraagt of iemand een poetsvrouw kent die in de avonduren gedurende twee maanden wil 

komen poetsen. Er zal rondgevraagd worden. Jasmine zal haar zus vragen of zij interesse heeft. 

Het contract van Mieke loopt af op 31 december 2016. Zij zal er derhalve 6 maanden uit gaan. 

Jenny is nog op zoek naar iemand die haar gedurende 6 maanden kan vervangen.  

 

5. Park Leudal Oost: 

Anouk heeft de enquete inmiddels afgerond en die zal naar verwachting begin december 2016 

de deur uitgaan. Lucie stelt voor dat dit na sinterklaas de deur uit gaat in de verwachting dat 

ouders dan beter zullen reageren. Jenny merkt op onlangs een gesprek te hebben gehad met 

Paddexpres in het kader van culturele ontwikkeling en activiteiten. Daaraan hebben ook de 

opvang te Horn en Roggel deelgenomen. Zij hebben aangegeven wel te willen gaan deelnemen 

aan deze activiteiten maar Jenny heeft aangegeven daar voorlopig nog van af te zien gelet op de 

haken en ogen die er nog aan kleven. Jenny zal zich vasthouden aan de enquete die Anouk heeft 

opgesteld en gewacht wordt hoe de ouders daar op zullen reageren. Opgemerkt wordt nog door 

Jenny dat er positieve berichten zijn gekomen omtrent de halloween activiteit. 

 

6. Tariefwijziging: 

Jenny heeft de nieuwsbrief al de deur uitgedaan. Er is door de oudercommissie ook niet 

gereageerd op het voornemen om het tarief te verhogen. Ook na de nieuwsbrief zijn er geen 

opmerkingen binnen gekomen van ouders.  



Voor de BSO is het uurtarief € 6,69 geworden en voor de opvang € 7,19.  

 

7. Verkiezingen: 

 

Lidmaatschap OC: 

Naam:   lid sinds:    Zittingstermijn loopt af: 

Lucie   herkozen per maart 2015  maart 2017; dan aftredend 

Yvonne   benoemd per maart 2016  maart 2018 

Patricia   benoemd per juni 2016   juni 2018 

Jasmine   benoemd per maart 2015  maart 2017 

 

Jenny zal in januari 2016 een brief de deur uit doen betreffende de verkiezingen voor de 

oudercommissie. Als er in februari 2017 geen reactie is gekomen, wordt conform huidige stand 

van zaken besloten/gekozen. Jenny zal wel nog Inge Gommans benaderen. Lucie zal de volgende 

vergadering nog komen.  

 

8. Rondvraag: 

Er zijn geen vragen.  

 

9. Volgende vergaderdata: 

- 16 maart 2017; 

- 8 juni 2017; 

- 14 september 2017; 

- 7 december 2017. 

 

10. Actielijst: 

1. Jenny zal in januari 2016 een brief de deur uit doen over de verkiezingen en zij zal ook Inge 

benaderen.  

2. Papieren reglement moet worden klaargemaakt door Jenny.  

 

Lucie sluit de vergadering om 21.18 uur.  


