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Notulen oudercommissie BSO 14 september 2016 

Aanwezig:  Simone Agterberg, Petula van der Hulst, Christel de Lange, Cindy 
Liefting, Hans Ploeg (gedeeltelijk), Tinka Schipma en Corine Bruijnes 

 
1. Opening en mededelingen 

Hans laat weten dat hij wat vaker bij vergaderingen van de OCBSO aanwezig 
wil zijn. Davey zijn contract bij de sportBSO is verlopen en hij is niet meer 
werkzaam bij de sportBSO. Per 1 oktober is er een nieuwe medewerkster voor 
de sportBSO aangesteld, Suze. 
De tarieven voor 2017 zullen binnen afzienbare tijd worden bepaald, waarna 
ze aan de OCBSO voorgelegd zullen worden. Gelet op de afsrpaak dat deze 
minimaal twee maanden voor inwerkingtreding kenbaar worden gemaakt zal 
er in oktober nog een vergadering worden gepland. 
Christel laat weten per direct te stoppen met de OCBSO en dat zij het 
voorzitterschap dan ook neerlegt. Corine laat weten per 1 januari te stoppen 
met de OCBSO activiteiten. 

 
2. Vaststelling notulen 16 juni 2016 

De notulen van 16 juni jl. worden conform vastgesteld. 
 

3. Actiepuntenlijst 
Doorgenomen en geactualiseerd. 
 

4. Ingekomen stukken digitale postbus/nieuwsbrieven Boink 
Simone heeft de nieuwsbrieven van Boink samengevat en reeds gedeeld met 
de OCBSO.Naar aanleiding van deze nieuwsbrieven wordt gesteld dat het 
voor de OCBSO goed zou zijn een soort jaarplanning op te stellen. Diverse 
onderwerpen worden benoemd om dit schooljaar te bekijken. De volgende 
onderwerpen worden op de aktielijst voor schooljaar 2016/2017 gezet: 
- Actualisatie Reglement van de OCBSO; 
- Actualisatie huishoudelijk reglement van de OCBSO; 
- Actualisatie regeling voor flexplekken; 
- Mogelijkheid bekijken voor afname van alleen vakantie-opvang. 
- Evaluatie sportbso 
De digitale postbus was leeg.  
In het vervolg zal Simone deze postbus voor de OCBSO beheren. 
 

5. Jaarfeest schooljaar 2016-2017 
Er is al veel voorbereidend werk verricht door de leidsters van de bso voor het 
jaarfeest met als thema “Landen”. Door een inkrimping van de OCBSO en 
agendaproblemen van de overige leden wordt voorgesteld een nieuwe datum 
voor het feest te prikken, en wel 12 januari. Dit geeft ook wat meer tijd voor de 
nadere invulling. De BSO zal een voorzet geven voor een uitnodiging aan de 
ouders zodat deze het volgend overleg kan worden afgetikt. De nieuwe datum 
zal in de eerstvolgende nieuwsbrief worden opgenomen. 
Nu het budget van kalenderjaar 2016 niet wordt aangewend, wordt afgevraagd 
of dat alternatief ingezet zou kunnen worden (dubbel budget voor feest januari 
of iets extra’s bieden aan de BSO kinderen)? 
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6. Jaarverslag 2015/2016 
Simone heeft een ieder het concept jaarverslag 2015/2016 OCBSO Helmgras 
toegestuurd. Met inbegrip van een paar kleinde aanpassingen wordt het 
jaarverslag van de OCBSO vastgesteld. 

 
7. OCBSO een vast stukje in de nieuwsbrief van de BSO 

Het reeds opgestelde stukje van Petula waarin de rol van de OCBSO wordt 
uiteengezet, wie er zitting in hebben etc., is nog niet geplaatst. Voorgesteld 
wordt dat dit stukje alsnog geplaatst zal worden met de aanvulling dat er door 
vertrek van voorzitter en secretaris er dringende behoefte is aan aanvulling. 
Tevens zal in dit stukje de nieuwe datum voor het jaarfeest, 12 januari, worden 
gecommuniceerd. 

 
8. Samenwerken oudercommissie versus bso 

Dit agendapunt is door de OCBSO op de agenda gezet om uit te spreken dat 
er naar de mening van de OCBSO niet voldoende gehoor wordt gegeven aan 
gemaakte afspraken. Hier zou zakelijker mee omgegaan dienen te worden, 
afspraak is afspraak.  
Deze boodschap zal ter harte worden genomen. 
Hans vertelt over het ontwikkelingstraject wat de school doorloopt en door het 
gezamenlijk opstellen van een “piramide” wordt een gezamenlijk doel gesteld. 
Dit zou ook voor de OCBSO kunnen helpen om gezamenlijk tot een doel te 
komen. 
Een nadere toelichting zal op de agenda worden gezet als er meer 
duidelijkheid is over de toekomstige bezetting van de OCBSO.  
 

9. Klachten/berichten van ouders 
Geen. 
 

10. Rondvraag 

 Gevraagd wordt een evaluatie sportBSO op de agenda te zetten voor 
volgend overleg.  

 Gevraagd wordt meer inzicht richting ouders te verschaffen wat een 
studiedag (gratis opvang) en extra vakantiedag (betekent bij incidentele 
vakantie-opvang een afname van een BSO dag) betekent voor de BSO. 
Vakantiesluiting van de BSO ook kenbaar maken aan de ouders. 

 Aandacht wordt gevraagd voor actualisering en vullen van de site van 
Helmgras met de OCBSO documenten, zoals notulen,jaarverslagen en 
reglementen. 

 
11. Volgend overleg 

Donderdag 27 oktober 20.00 locatie Helmgras.   
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