
Notulen OC-vergadering 
 
Vergadering 2 in 2016 
Datum: 24 mei 2016 
Aanwezig: Sonja Hilgenga, Pascal Blomberg, Rolina Eschendal, Famke van der Made 
Afwezig: Annemarie Bremmer, Salo de Feijter 
Notulist: Famke van der Made 
 
Besproken punten: 
 

- Besteding paaseitjes: 
Het is nog niet concreet waar het geld aan besteedt gaat worden. Sonja vraagt dit 
nog een keer na bij Karin. 
 

- Nieuwsbrief:  
De laatste nieuwsbrief hebben we een lange tijd geleden ontvangen. Sonja vraagt 
na of er voor zomer nog eentje verstuurd wordt, zodat onder andere ook de BBQ 
daarin genoemd kan worden. 
 

- Opening opvang op de woensdag in Eexterveen:  
Vanaf vorig jaar wordt de opvang ook op de woensdag aangeboden. In het begin 
was hier redelijke animo voor, vanaf januari is er 80% van de tijd 1 kind op de 
ochtend en 3 kinderen ’s middags. Dit is te weinig om de opvang in deze vorm 
aan te blijven bieden. Woensdagavond 3 juni heeft Sonja een ouderbijeenkomst 
gepland om met ouders verschillende opties te bespreken om de opvang op een 
andere manier aan te bieden (andere locatie, zelfde leidster, andere uren op de 
woensdag, etc.). De gelegenheid is er om vanuit de OC ook iemand aan te laten 
sluiten, zodat we ook eventuele vragen van andere ouders over dit onderwerp 
kunnen beantwoorden. Sonja mailt in ieder geval ook de uitkomst van de 
bespreking naar de OC-leden. 
 

- Opvang zomervakantie: 
Voor de opvang in de zomervakantie is gekozen voor een andere optie dan 
voorheen. Het is gebleken dat de vier locaties bij elkaar een te grote groep wordt 
voor vooral de jongste kinderen. Naar aanleiding hiervan worden nu de locaties 
Eexterveen en Gieterveen aan elkaar gekoppeld en de locaties Eext en Gasselte. 
Naast dat de groepen nu minder groot zijn, scheelt het ook reistijd en kunnen de 
kinderen eerder aan de dagactiviteit beginnen. De opvanglocatie voor Eexterveen  
en Gieterveen wordt Eexterveen.  
 

- Ouderportaal:  
Aan de ouders in Eext is een brief uitgegaan met inloggegevens, zodat nu gebruik 
gemaakt kan gaan worden van het ouderportaal. In het ouderportaal kunnen 
onder andere ruilingen aangevraagd worden en informatie van en over de 
kinderen ingezien worden. De bedoeling is om de ingebruikname van de 
ouderportaal door ouders gefaseerd te laten verlopen.  
 
 



De planning is om voor de zomervakantie ook een brief aan de ouders in 
Eexterveen te versturen met de inloggegevens, zodat bijvoorbeeld ook de 
vakantie-aanvraag via het ouderportaal gedaan kan worden. Er is ook in app in 
ontwikkeling, zodat je ook via je mobiel in zou kunnen loggen. 
 

- Barbecue 2016:  
 Vastgestelde datum is 1 juli.  
 Sonja mailt het concept voor de uitnodiging naar Rolina ter controle.  
 De bijdrage voor de BBQ blijft hetzelfde.  
 Vlees, sausen, salades, stokbrood, kruidenboter worden besteld bij 

Heukers. 
 Eventueel bordjes, bestek en servet bijkopen wanneer niet voldoende 

voorradig vanuit Eext. 
 Grote partytent vanuit Eext is beschikbaar, stoelen van Spes kunnen 

gebruikt worden. 
 De bestelling van frisdrank, bier, wijn, fruit, groente ,etc. dient uiterlijk 22 

juni (week 25) besproken te zijn met Karin, zodat zij dit op tijd kan 
doorgeven op de bestellijst. 

 Barbecue begint om 17.00 uur. 15.30 uur beginnen we met klaarzetten en 
tent opbouwen.  

 Famke zet de data en tijdstippen op de app.  
 

- Data volgende vergaderingen: 
 Centrale OC-vergadering is op donderdag 6 oktober 2016 
 OC-vergadering Eexterveen is op dinsdag 1 november om 20.00 uur.  

 
 


