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

 
 

1. Opening en mededelingen 
▪ Pedagogisch coach Kitty S. is gestart, komt regelmatig kijken en voert 1-op-1 

gesprekken om te kijken of en waar extra aandacht gegeven kan worden 
▪ Beleidsmedewerker Sophie B. is per 1 april gestart. Ze is staflid van Tabijn en heeft 

directe lijnen met het bestuur. De verwachting ligt hoog. 
▪ Het IKC (Integraal Kind Centrum) heeft de aandacht (oriënterende fase). 

De peuteropvang-functie is praktisch nog niet in te vullen. (Wellicht kan op 
maandagmiddag de ruimte van de vierde kleutergroep als BSO-ruimte worden 
gebruikt.) 

▪ De actiepuntenlijst kan/moet nieuw leven worden ingeblazen. 
▪ Miriam de L. Is Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling geworden. 
▪ Op dit moment is er nog geen nieuws over een centraal AVG-document.  

“We” gaan drukken bij o.a. Niels om Tabijn in beweging te krijgen. 
▪ Een administratief hulpmiddel is er (nog) niet... 

 
 

2. Vaststelling notulen 17 januari 2019 
De notulen van 17 januari 2019 worden conform vastgesteld. Verslag kan op de site. 
 

3. Actiepuntenlijst 
Nieuw actiepunt: actiepuntenlijst maken... 

 
4. a.) Ingekomen stukken digitale postbus 

▪ Voor zover bekend zijn er geen ingekomen stukken. 
▪ Jiska deelt de inloggegevens. 

b.) Nieuwsbrieven Boink. 
▪ Cindy meldt als er een magazine of nieuwsbrief van Boink is. 
▪ Boink geeft basiscursussen OuderCommissie. Kost een paar tientjes per persoon. 

Martijn en André willen wel heen. Jiska heeft deze cursus reeds gedaan en als zeer 
zinvol ervaren. 

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

Zeer waarschijnlijk zal er daarom wederom een klachtenvrij-brief worden ontvangen. 
d.) GGD 

▪ Van de verwachte inspectie is nog niets vernomen... 
  



 
5. Bespreekpunten 

a.) Voeding op de BSO 
▪ Is het genoeg? → Er zal extra worden gemonitord. 
▪ Voedzaamheid, kwaliteit wordt onder de loep genomen. 

De voeding tijdens een BSO-middag ziet er ongeveer als volgt uit: 
- Fruit & water (1e ronde) 
- Limonade, crackers/rijstewafels (2e ronde) 
- Er is uiteraard ruimte voor dieetwensen( allergieën, ongewenste voeding) 
- Afwisseling: niet elke keer smeerworst of bijv. Rijstewafels. 

 b.)  Uitstapjes 
▪ Vorige leden vonden dat er te weinig uitstapjes waren: 

In de komende meivakantie (zie agenda) staan er diverse op het programma (Miriam 
heeft de vrije hand gekregen.  
O.a. bezoek aan Nemo, AZ, speeltuin Camping Bakkum, Brandweer Castricum. E.e.a. 
wel afhankelijk van de leeftijd/groep van de kinderen. 

▪ Suggesties blijven welkom! Martijn gooit een ‘balletje’ bij de rugbyclub op... 
 c.)  Extra punt 1: Sluitingsdagen 

▪ De BSO is altijd op Goede Vrijdag en de dag na Hemelvaart dicht i.v.m. de Bijzonder 
Onderwijs Denominatie. 

▪ Hoe wordt tegen de twee sluitingsweken in de zomervakantie aan gekeken? 
Wellicht kan er bijvoorbeeld worden samengevoegd met andere locaties om toch 
opvang te kunnen bieden? E.e.a. zou in een tevredenheidsonderzoek kunnen worden 
meegenomen. 

 d.)  Extra punt 2: Evaluatie rollen 
▪ Martijn volgt de opleiding Toezichthouder Publieke Sector. Hij wil elkaars rollen wel 

eens evalueren. 
 

6. Personele aangelegenheden 
▪ Suze neemt na de meivakantie afscheid. 

 
7. Rondvraag 

▪ Cindy: tijdens de volgende vergadering moeten we het BSO-buffet 
bespreken/plannen. 

▪ Patricia: - 
▪ Martijn: zie punt 5d. 
▪ Jiska: Het lijkt me zinvol ook eens apart te vergaderen (Martijn, Jiska, André). 
▪ André: - 

 
 

 


