Notulen oudercommissie BSO Helmgras 13 maart 2017
Aanwezig:
Afwezig:

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

1. Opening en mededelingen
Jiska Bours wordt welkom geheten als nieuw lid van de OC BSO. Jiska heeft twee
dochters op Helmgras, Rosie in groep 3b en Saffier in groep 6b, die doordeweeks op
maandag en dinsdag en in de vakantie op maandag, dinsdag en donderdag naar de
BSO gaan.
Cindy deelt mee dat Tinka voorlopig niet zal terugkomen als coördinator van de BSO.
Ze werkt sinds kort enkele uren per dag op therapeutische basis weer op school. In de
tussentijd is Cindy coördinator en aanspreekpunt voor de BSO.
De vrijdag als afnamedag op de reguliere BSO trekt aan. Er zijn nu zes kinderen op
vrijdag, maar er zijn nog plekken. Evenals op de sport-BSO: daar kunnen nog
kinderen terecht.
2. Vaststelling notulen 27 oktober 2016
De notulen van 27 oktober jl. worden conform vastgesteld.
3. Actiepuntenlijst
Doorgenomen en geactualiseerd.
N.a.v. punt 90 en 91 reglement: vraag is of hier verschillende reglementen worden
bedoeld. Idee is dat dat niet zo is, waarmee 90 vervalt. De OC zal het reglement de
volgende vergadering doornemen.
N.a.v. punt 92 regeling flexplekken: Cindy meldt dat er in de oude contracten sprake is
van flexibele opvang, waar eigenlijk incidentele opvang wordt bedoeld. Dat wordt
aangepast in de contracten. Voor de sport-BSO is incidentele opvang nog niet
mogelijk, maar daar wordt naar gekeken. Stuk komt volgende vergadering op de
agenda.
4. Ingekomen stukken digitale postbus/nieuwsbrieven Boink
Simone heeft de nieuwsbrieven van Boink doorgenomen en de inhoud gedeeld met de
OCBSO. Boink gaat vast in op een wetswijziging waarmee een nieuw systeem voor
kinderopvangtoeslag ingaat. Het systeem wordt nu getest en gaat in in 2018. Boink
heeft de OC BSO ook benaderd met het verzoek om de tarieven van 2016 en 2017
door te geven. Simone pakt dat op.
Tweede Kamer heeft wetsvoorstellen die gaan zorgen voor betere kwaliteit in de
kinderopvang aangenomen. Per 1 januari 2018 van kracht. O.a. eigen mentor, meer
uitdaging en kwaliteit BSO, rust bij breng en haalmomenten. Er is een brief van de
gemeente binnengekomen: de GGD heeft aan de gemeente laten weten dat de
gebruikelijke inspectie heeft plaatsgevonden en dat de BSO op alle punten is
goedgekeurd. Deze mededeling van de gemeente aan de OC BSO is een formaliteit.
5. Evaluatie jaarfeest schooljaar 2016-2017
Het feest op 19 januari was zeer geslaagd, de kinderen vonden de activiteiten leuk. Er
waren wel teleurstellend weinig ouders, waardoor drankjes en hapjes onaangeroerd
bleven en kinderen een ingestudeerd dansje deden voor een heel klein groepje ouders.
Vraag is of er volgende keer wel ouders bij moeten zijn of dat de opzet zoals die nu is
minder aantrekkelijk is voor ouders. De OC buigt zich daar over, maar stelt wel alvast

voor het feest dit jaar weer traditioneel te organiseren in oktober, op de dinsdag voor
de herfstvakantie.
6. Gedragsprotocol
De status van de gedragsregels die zouden worden opgesteld volgens de actielijst, is
niet helemaal duidelijk. Moeten de regels worden aangepast en moeten ze in een
protocol worden vastgelegd? En hoe is het nu geregeld. Cindy laat weten dat de regels
met de kinderen worden besproken en dat ze altijd ter inzage liggen op alle locaties.
Afgesproken wordt dat ze even worden nagelopen, zowel voor de reguliere BSO als de
Sport BSO, dat het geen protocol hoeft te worden en dat het betreffende actiepunt van
de lijst af kan.
7. Agenda/Planning 2017
Er wordt alvast even naar de planning voor het komende jaar gekeken.
Op de agenda van volgend overleg komen in ieder geval de reglementen zoals
genoemd onder 3. Verder moet jaarlijks het pedagogisch beleidsplan besproken
worden. Deze komt ook op de agenda van volgend overleg. Cindy zal de stukken rond
mailen.
Besloten wordt de piramide voor de OC BSO op een lager pitje te zetten, omdat daar
nu minder noodzaak voor is.
8. Activiteiten vakantieopvang
De vraag van de OC BSO is welke activiteiten er gepland zullen worden voor de
meivakantie, omdat er de afgelopen vakantie weinig activiteiten waren. In mei is dat
anders: de kinderen gaan het duin in, naar het strandvondstenmuseum (als dat uitkomt),
ze mogen een speurtocht doen in de buurt en gaan mogelijk naar Geversduin om te
spelen. Andere ideeën zijn sporten in De Bloemen (volleybalclinics) en naar de
boerderij. Ook is in de meivakantie de grote gymzaal beschikbaar voor de BSO.
Overigens werkt het digitaal aanmelden van kinderen voor de vakantieopvang (via
Social Schools) naar tevredenheid van de BSO.
9. Nieuwsbrief van de BSO
Oproep om meer leden voor de OC BSO zal nogmaals worden gedaan. Verder zal de
BSO aandacht besteden aan de ruimte die er nog is op de vrijdag (reguliere BSO) en
alle dagen (sport-BSO). Verder zal de BSO de vakantieopvang onder ouders promoten.
10. Klachten/berichten van ouders
Een ouder heeft de OC BSO benaderd met de vraag of de BSO de mogelijkheid kan
bieden aan kinderen om hun huiswerk te maken op de BSO. De BSO is echter op dit
moment niet toegerust om kinderen goed te begeleiden bij het huiswerk maken of ze
daarvoor allemaal een rustige plek te bieden. Een officieel aanbod is het dus niet. Wel
zijn er kinderen die graag hun huiswerk maken op de BSO en die daartoe de
mogelijkheid krijgen, bijvoorbeeld door in de bibliotheek te zitten. Cindy zal de vraag
onderzoeken en komt erop terug.
11. Rondvraag
Er komt iemand de BSO ondersteunen in het kader van een re-integratietraject. Het zal
gaan om een beperkte tijd per week en om niet-verantwoordelijke taken. Te denken
valt aan het ondersteunen van de leidsters bij het bereiden van het fruit bijvoorbeeld.

Jiska heeft zich meerdere keren aangemeld als OC-lid, maar steeds kwam de mail
terug. Simone bekijkt of er iets mis is met het gecommuniceerde mailadres of met de
mailbox zelf.
12. Volgend overleg
15 mei, 19.30 uur
Daaropvolgend: 3 juli, 19.30 uur

