Notulen oudercommissie BSO Helmgras 3 juli 2017
Aanwezig:
Afwezig:

Simone Agterberg, Jiska Bours, Petula van der Hulst, Cindy Liefting, Hans
Ploeg (deels)
geen

1. Opening en (personele) mededelingen
Hans Ploeg schuift aan voor de personele mededelingen. Dat zijn er een aantal:
o Er zijn nogal wat personele ontwikkelingen bij de BSO. Marjon en Chantal
gaan elders aan de slag, Kimberly en Patricia ambiëren een toekomst als
leerkracht en doen toelatingsexamen bij de PABO. Tinka komt definitief niet
terug in de BSO. Er worden medewerkers uit de flexpool aangetrokken. In de
zomer leidt dit allemaal nog niet tot een tekort, maar na de zomer zijn echt
nieuwe mensen nodig.
o Aan de OC wordt gevraagd of zij akkoord gaat met het aanstellen van Cindy
Liefting als een van twee coördinatoren van de BSO. De leden van de OC zijn
akkoord.
o De OC wordt uitgenodigd om aan te schuiven bij de sollicitatiegesprekken met
kandidaten voor de pedagogisch medewerker met coördinatiefunctie, waarvoor
een vacature openstaat. De OC heeft geen stem in het selectieproces, maar de
BSO vindt het wel prettig om op een vroeg moment te peilen of het klikt.
Simone biedt aan bij de gesprekken aan te schuiven.
o Voor de Sport BSO is contact gelegd met Liefting Sport uit Uitgeest. Daar zijn
trainers met een SIOS-diploma in dienst die mogelijk ook kunnen worden
ingezet bij de Sport-BSO. Uiteraard zal een en ander met zorg worden
uitgezocht en wordt de OC nog nader geïnformeerd over hoe de samenwerking
precies vorm krijgt
o BSO Helmgras is partner van het NOVA College en heeft een stageprogramma
met het NOVA opgesteld, zodat goede, nieuwe leer- en BSO-krachten al vroeg
gespot kunnen worden. Helmgras zorgt voor een stageplek en heeft omgekeerd
invloed op het curriculum.
2. Vaststelling notulen 15 mei 2017
De notulen van 15 mei jl. worden conform vastgesteld.
3. Actiepuntenlijst
Doorgenomen en geactualiseerd.
4. Ingekomen stukken digitale postbus/nieuwsbrieven Boink
Geen.
5. Herbeoordeling van documenten
Het pedagogisch beleidsplan en locatieplan Sport-BSO wordt doorgenomen, inclusief
de wijzigingen die recent zijn gemaakt. Alle wijzigingen en opmerkingen van de OCleden worden genoteerd door Cindy, die het plan zal aanpassen. Bij volgende
gelegenheid kan het dan worden goedgekeurd.
Naar aanleiding van een eerdere vraag over het klachtenjaarverslag: als er klachten
zijn, moet er een apart verslag van worden opgesteld. Het is niet toegestaan om verslag
daarvan toe te voegen aan het reguliere jaarverslag.

Door een misverstand is het reglement van de OC nog niet aangepast. Het nieuwe
document komt op 11 september op de agenda.
6. Herinrichting BSO-ruimte
De BSO-ruimte is op andere momenten van de dag in gebruik als de aula van de
school. Een dergelijke, multifunctionele ruimte kan lastig in te delen zijn naar
tevredenheid van de verschillende gebruikers. Helmgras heeft een leverancier van
schoolmeubilair gevraagd tot een ontwerp te komen waarbij zoveel mogelijk rekening
met alle gebruikers wordt gehouden. De verschillende ontwerpen worden voorgelegd.
Er zal in ieder geval een nieuw podium komen met bergruimte en zitjes waarop
kinderen van de BSO zich meer kunnen afzonderen. Een definitief voorstel volgt later.
7. Agenda/Planning 2017
Er wordt alvast even naar de planning voor na de zomer gekeken. In september wordt
het jaarfeest voorbereid (voor oktober). Daar zal eerstvolgende vergadering na de
zomer (11 september) aan worden gewijd. Simone heeft een planning opgesteld, waar
nog wat vaste zaken aan toegevoegd kunnen worden, zoals het jaarlijks herijken van
het pedagogisch beleidsplan en de veiligheid- en risicoinventarisatie.
8. Berichten van de BSO
Het berichtje voor Social Schools en het verslag voor de website zijn onlangs
geplaatst. Bij het volgend verslag zal dat weer gebeuren. Na de zomer zal weer een
oproep worden gedaan voor nieuwe OC-leden.
9. Klachten/berichten van ouders
Geen.
10. Rondvraag
Geen opmerkingen.
11. Volgend overleg
11 september, 19.30 uur

