
Notulen oudercommissie BSO Helmgras 18 juni 2019  
Aanwezig:  Jiska Bours, Cindy Liefting, Patricia Kouwenberg, Martijn Witvoet, André Hoekstra 
Afwezig:  - 

 
 

1. Opening en mededelingen 
▪ Martijn en André zijn naar de basiscursus Oudercommissie BSO geweest en hebben 

dit als zeer zinvol ervaren. “Onze” BSO heeft het erg goed op orde, als we e.e.a. 
vergelijken met de andere BSO’s die aanwezig waren. 
➔ Allen vinden het zinvol om eventuele nieuwe OC-leden naar deze basiscursus te 

laten gaan. 
 

2. Vaststelling notulen 17 januari 2019 
Afgezien van een kleine aanpassing m.b.t. de ‘crèche-functie’ zijn de notulen van 18 april 
2019 vastgesteld. Verslag kan na deze aanpassing op de site. 
 

3. Actiepuntenlijst 
- Navraag doen bij Niels m.b.t. AVG (JB) 
- Jaarplan maken (JB) 
- Eco-servies voor de BSO-buffet (JB) 
- Afzonderlijke vergadering plannen met Jiska, Martijn en André (MW) 
- Actielijst maken, bovenstaande punten erin opnemen en rondsturen (AH) 
- BSO-buffet flyer maken (AH) 
- Moeder van Isalinde benaderen m.b.t. lidmaatscahp OC-BSO (JB, MW, AH) 

 
4. a.) Ingekomen stukken digitale postbus 

▪ 27 juni 2019 organiseert Boink een informatieavond over ‘risicovol spelen’. Wellicht 
gaat/kan er iemand heen. 
www.kinderopvangtotaal.nl biedt o.a. hierover ook veel informatie. 

b.) Nieuwsbrieven Boink. 
▪ Geen bijzonderheden 

c.) Klachten/berichten ouders 
▪ Voor zover bekend zijn er geen klachten/berichten van ouders 

d.) GGD 
▪ De GGD-inspectie is langs geweest: 

o Sport-BSO: Voldoet aan de eisen (!) Binnen twee weken zal het definitieve 
rapport worden ontvangen (en gedeeld). 

o Helmgras-BSO: Mentorschap en doorverwijzing bij problemen mag wat beter 
belicht worden. Verder voldoet ook deze locatie aan de eisen. 
Eerst zal er een concept-rapport worden ontvangen waarna de mogelijkheid 
tot herstel van bovengenoemde punten mogelijk is. Daarna is de 
verwachting dat het definitieve rapport daarna probleemloos volgt. 

 
 
  

http://www.kinderopvangtotaal.nl/


 
5. Bespreekpunten 

a.) BSO-buffet 
▪ Datum: 14-10-2019, 17:00 – 19:30 
▪ Het is het idee dat de BSO-medewerkers wat meer ontlast worden. Jiska, Martijn en 

André zullen eerder op de middag aanwezig zijn om te helpen. 
▪ Jiska gaat een hernieuwde poging wagen tot het aanschaffen van duurzamer servies 

en bestek (i.p.v. wegwerpplastic). 
 

6. Personele aangelegenheden 
▪ Geen bijzonderheden. De bezetting is momenteel prima. 

 
7. Rondvraag 

▪ Cindy: geen. 
▪ Patricia: Suggesties voor activiteiten blijven welkom. Martijn gaat e.e.a. via ABN-

AMRO proberen te regelen. 
▪ Martijn: “Is er beleid t.a.v. roken vlak buiten het speelplein?” → Ja, in ieder geval 

vanuit de BSO is roken in de buurt van kinderen (dus ook vlak buiten het speelplein) 
niet toegestaan . 

▪ Jiska: geen. 
▪ André: geen. 

 
Volgende vergaderingen: 

➔ Dinsdag 3-9-2019: BSO-buffet en Pedagogisch Beleid 
➔ Maandag 28-10-2019: met name de tariefswijziging 

 

 


