Notulen oudercommissie BSO Helmgras 15 mei 2017
Aanwezig:
Afwezig:

Simone Agterberg, Jiska Bours, Petula van der Hulst, Cindy Liefting
geen

1. Opening en (personele) mededelingen
De stageperiode van Davey loopt af tegen de zomer. Hij zal dan niet meer op de BSO
werken. Er zal iemand uit de invalpool worden aangetrokken, maar de pool is een
beetje krap op dit moment.
Maartje vervangt Tinka op dinsdag.
Op de Sport-BSO is nu ook incidentele opvang mogelijk. Daarvoor geldt weer een
ander tarief (met de Sport-BSO opslag). Op alle dagen is er bij de Sport-BSO nog plek
voor vijf kinderen. Petula geeft de suggestie om de Sport-BSO onder de aandacht te
brengen van de ouders die op de wachtlijst staan voor de reguliere BSO.
2. Vaststelling notulen 13 maart 2017
De notulen van 13 maart jl. worden conform vastgesteld.
3. Actiepuntenlijst
Doorgenomen en geactualiseerd.
N.a.v. punt 92 regeling flexplekken: Cindy heeft de contractvoorwaarden aangepast:
flexibele opvang is incidentele opvang geworden. Afname van 40 dagen per jaar tegen
een maandelijks bijdrage is gewijzigd in incidentele afname (2 weken van tevoren
aangeven) en aparte facturen. De OC bekijkt de contractvoorwaarden ook nog even.
Zie ook punt 7: herbeoordeling documenten.
4. Ingekomen stukken digitale postbus/nieuwsbrieven Boink
Het juiste mailadres van de OC BSO is ocbso.helmgras@tabijn.nl. Dat is vermoedelijk
niet in alle middelen even goed gecommuniceerd. Er waren geen nieuwe berichten van
ouders in de box.
De nieuwsbrief van BOiNK wijst op een aantal factsheets voor oudercommissies die
heel handig zijn om door te nemen. Simone mailt een linkje door.
5. Incident BSO
Cindy heeft de oudercommissie eerder per mail op de hoogte gesteld van het incident
dat op 24 maart plaatsvond. Een jongetje van vier jaar was tussen school en bso
ertussenuit geglipt en naar huis gelopen, de Smeetslaan over. Het was niet goed
gegaan met het doorgeven van het kind van de juf aan de BSO-medewerker en het
tellen van het aantal kinderen. Het kind werd door een andere ouder aangetroffen op
straat en teruggebracht naar school. In totaal heeft het een aantal minuten geduurd
tussen dat het jongetje weg was gelopen en weer teruggebracht. De ouders zijn direct
gebeld. Iedereen bij de BSO is erg van het voorval geschrokken. Het heeft ertoe geleid
dat er nog strenger op halen en afgeven wordt toegezien.
6. Wijziging beroepskracht-kindratio per 1-1-2018
Ten aanzien van de wetswijzigingen voor het verbeteren van de kwaliteit in de
opvang: voor jonge kinderen gaat de beroepskracht-kindratio omhoog (meer leidsters
op een aantal kinderen), maar voor de BSO’s (voor kinderen vanaf 7 jaar) gaat die
omlaag (van 1 op 10 kinderen naar 1 op 12 kinderen). Voor kinderen tussen 4 en 7 jaar
blijft de ratio zoals hij was (1 op 10). De leeftijdscategorieën die gehanteerd worden
maakt dat het nog even puzzelen wordt wat dat voor BSO Helmgras betekent. Ook wil

de BSO bekijken hoe ze dit gaat invullen. Plus: als het aantal beroepskrachten op de
BSO omlaag gaat, dan zou dat mogelijk gevolgen voor de kosten kunnen hebben.
Cindy zoekt alles uit en komt erop terug.
7. Herbeoordeling van documenten
Een aantal officiële documenten van de BSO moeten jaarlijks opnieuw worden
beoordeeld, zoals het pedagogisch beleidsplan en het locatiegebonden werkplan van de
Sport-BSO. De OC heeft adviesrecht bij die herbeoordeling. De BSO heeft het
pedagogisch beleidsplan en de contractvoorwaarden onlangs aangepast en
gepubliceerd. De OC moet er nog naar kijken en zal dat voor de volgende vergadering
doen. Bij de volgende vergadering zal een mogelijk advies klaar zijn. Petula verzamelt
de input van Simone en Jiska hiervoor. De OC kijkt ook voor volgende vergadering
naar het werkplan van de Sport-BSO, zodat mogelijk alle documenten voor de zomer
weer up-to-date zijn.
Het klachtenjaarverslag wordt apart van het jaarverslag van de BSO gemaakt en is
naar verluidt alleen nodig als er klachten zijn geweest. Zijn er geen klachten, dan komt
er ook geen jaarverslag. De OC denkt dat het handig is en fijn voor ouders om beide te
kunnen terugvinden: zowel de klachten als het ontbreken daarvan. Wellicht kan er
gewoon een hoofdstuk Klachten worden toegevoegd aan het reguliere jaarverslag
waarin jaarlijks de stand van zaken wordt gegeven. Cindy kijkt dat na.
8. OC-reglement
Petula past het (huishoudelijk) reglement van de OC aan. Nu zijn er nog twee
verschillende documenten die min of meer hetzelfde beogen en bovendien verouderd
zijn: een reglement en een huishoudelijk reglement. Petula voegt ze samen met input
van Simone en Jiska. Het nieuwe document komt op 3 juli op de agenda.
9. Agenda/Planning 2017
Er wordt alvast even naar de planning voor het komende jaar gekeken.
In september wordt het jaarfeest voorbereid, in oktober wordt niet alleen het jaarfeest
gehouden (de dinsdag voor de herfstvakantie) maar wordt ook een voorstel van de
BSO verwacht voor de nieuwe tarieven. Omdat er geen planning is, maakt Simone er
een waarin onder meer de begroting, de herbeoordeling van stukken, het wijzigen van
de tarieven en het jaarverslag van de OC worden opgenomen.
10. Activiteiten vakantieopvang
De activiteiten in de vakantieopvang worden nog even besproken. De indruk is dat er
in de meivakantie weinig uitstapjes werden gemaakt of aparte activiteiten werden
georganiseerd. Cindy laat weten dat in de zomervakantie meer mogelijk is omdat
verschillende scholen dan de groepen van de BSO’s samenvoegen. Uitstapjes zijn
lastig te organiseren omdat de groep dan vaak moet worden opgesplitst om ze met het
busje te vervoeren en dan zijn er te weinig beroepskrachten om te begeleiden. De OC
merkt op dat het openbaar vervoer een optie is. Zeker als groepen van scholen worden
samengevoegd en er dus vermoedelijk meer begeleiders zijn dan op andere dagen.
Cindy komt erop terug. Het digitaal aanmelden van kinderen voor de vakantie-BSO
wordt deze maand nog geopend voor de zomervakantie.

11. Berichten van de BSO

De oproep om meer leden voor de OC BSO is niet meer gedaan, maar zal alsnog
worden opgenomen in Social Schools. Simone levert aan en Cindy zal plaatsen. Jiska
maakt een berichtje over de bespreekpunten voor Social Schools en levert het verslag
aan voor plaatsing op de website van Helmgras.
12. Klachten/berichten van ouders
De dochters van Jiska melden vaak dat ze trek hebben op de BSO, niet alleen in de
vakanties, maar ook op reguliere dagen. Cindy meldt dat er een bepaalde hoeveelheid
wordt gegeven en dat dat het ene kind misschien beter past dan het andere. Naar
aanleiding van eerdere opmerkingen van ouders wordt inmiddels beter rekening
gehouden met de individuele behoeften van de kinderen. Cindy doet hoe dan ook nog
een rondvraag uit bij andere ouders en kinderen rondom dit onderwerp en komt er
later op terug.
13. Rondvraag
Geen opmerkingen.
14. Volgend overleg
3 juli, 19.30 uur
Daaropvolgend: 11 september, 19.30 uur

