
Jaarverslag 2015-2016 oudercommissie BSO Helmgras 

 

In het schooljaar 2015- 2016 is de oudercommissie van de BSO regelmatig bij elkaar 

geweest om het reilen en zeilen van de BSO te bespreken.  

Met ingang van september 2015 heeft Petula van der Hulst zich als nieuw lid bij de 

OCBSO aangesloten.  Liesbeth van Zelst is vanaf december 2015 gestopt.  

De oudercommissie bestaat eind schooljaar 2015-2016 uit vier leden, zijnde: 

 

Christel de Lange; voorzitter. 

Corine Bruijnes; secretaris 

Simone Agterberg; lid 

Petula van der Hulst; lid 

 

 

 
 

 

Doelstelling van de oudercommissie van de BSO: 

Het doel van de commissie is het behartigen van de belangen van alle ouders van de 

kinderen op de opvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is 

om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en 

ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang.                                     

 

Dit schooljaar is de oudercommissie van de BSO zeven maal bijeen geweest. Tinka 

Schipma (en soms haar vervanger Cindy Liefting) is hier regelmatig bij aanwezig 

geweest. Zij heeft als BSO-coördinator de oudercommissie van de nodige informatie 

voorzien en is ook contactpersoon met de directie van Basisschool Helmgras (tevens 

directie BSO Helmgras).  

 



 

In het jaarverslag 2014-2015 hadden we nog een aantal actiepunten openstaan. 

De stand van zaken van de openstaande actiepunten van het jaarverslag 2014-2015: 

- Gedragsprotocol 

Het gedragsprotocol heeft een lagere prioriteit gekregen bij de directie, omdat 

de noodzaak voor het opstellen van een gedragsprotocol is komen te vervallen. 

- Nieuwe verkiezingen uitschrijven in het najaar 2015 

De werving in het najaar is komen te vervallen. Door het aantreden van Petula in 

september 2015 is de commissie op voldoende sterkte. 

Voor de sportBSO moet conform regelgeving als het mogelijk is een aparte 

oudercommissie worden opgericht. Hiervoor is in juni 2016 een oproep geplaatst. 

 

 

In het schooljaar 2015-2016 heeft de oudercommissie de volgende onderwerpen 

besproken: 

Sport BSO 

Een punt dat vast op de agenda stond in het afgelopen jaar was de Sport BSO. Hoewel 

aanvankelijk verwacht werd de SportBSO na de herfstvakantie op te starten, is de 

SportBSO uiteindelijk na de meivakantie gestart. In de overleggen van de 

oudercommissie is het volgende besproken: 

- De communicatie vanuit de directie van de BSO naar de ouders (o.a. wanneer gaat 

de BSO van start, wat gaat het extra kosten, het vervoer naar de SportBSO, de 

activiteiten, kleding, enz.); 

- Het EHBO protocol; 

- Het aantal aanmeldingen; 

- De activiteiten; 

 

 

 

 

De oudercommissie heeft in juni haar complimenten uitgesproken over de sportBSO. 

Het voldoet in behoeften. Kinderen kunnen wat langer qua leeftijd op de sportBSO 

blijven en krijgen voldoende fysieke uitdaging. 

  



Communicatie 

Het verbeteren van de communicatie is vaak onderwerp van gesprek geweest tijdens de 

overleggen. Communicatie over o.a. de tarieven, de sportBSO en personele wisselingen. 

We hebben aangegeven dat de website van de BSO nog gevuld moet worden. Daarnaast 

is de mailbox van de oudercommissie een tijd niet bereikbaar geweest. Het laatste is 

inmiddels opgelost. 

Toezicht en Pedagogisch beleidsplan 

Het nieuwe Toezicht en Pedagogisch beleidsplan is besproken. Het beleidsplan is weinig 

gewijzigd t.o.v. het vorige beleidsplan. Voor de sportBSO is een Locatie specifiek 

werkplan opgesteld. 

Inspectie GGD 

In november 2015 heef de GGD een inspectie uitgevoerd. Over de beleidsmatige zaken 

waren ze positief. De gemeente heeft echter in verband met een aantal overige omissies 

(sociale kaart was niet actueel, de klachtenprocedure en –verslag waren niet voorhanden 

en de website bood te weinig informatie) de BSO op handhaving gezet. Hierdoor heeft 

de sportBSO ook vertraging opgelopen. Inmiddels zijn de tekortkomingen verholpen en 

is de handhaving eraf gehaald. 

Activiteiten 

Het aanbod van activiteiten is ook regelmatig besproken. Welke workshops worden 

aangeboden, evenwichtige verdeling activiteiten over de leeftijdsgroepen, gebruik van 

speelveld, enz. 

 



Wachtlijst 

De coördinator van de BSO heeft ons bij ieder overleg op de hoogte gehouden van de 

wachtlijst. Dit ook in verband met de fusie met de Augustinus en de start van de 

sportBSO. 

BSO jaarfeest 

Het BSO feest met ouders is op 29 oktober 2015 gehouden met als thema Afrika.  

De leidsters van de BSO hebben zich voor het feest goed voorbereid en hele leuke 

activiteiten bedacht. 

Het was een feestelijke middag met als afsluiting een dansje waarbij alle kinderen 

meededen. 

De sfeer was goed, het feest was goed georganiseerd. De OCBSO heeft zich goed 

kunnen laten zien en dit alles onder het genot van een lekker hapje en drankje. Voor het 

feest was van te voren een begroting gemaakt. De gemaakte kosten zijn binnen deze 

begroting gebleven. 

 

 

  



 

Overige onderwerpen 

Naast bovengenoemde thema’s zijn de volgende onderwerpen ter sprake gekomen: 

- Aanbod van activiteiten in de vakanties; 

- Inventarisatie voor opvang op vrijdag. Uit de inventarisatie komt dat hier geen 

animo voor is; 

-  Personeelswisselingen; 

- De tarieven voor 2016 (zijn niet verhoogd); 

- Het jaarverslag van de OCBSO 2014-2015; 

- Jaarverslag klachtenregeling; 

- Mogelijkheid voor 10 minuten gesprekken; 

- Mogelijkheid om niet opgenomen dagen te ruilen. 

 

De oudercommissie van de BSO is lid van BOinK. BOinK vertegenwoordigt de belangen 

van de ouders bij beleidsmakers, in adviesraden, bij politici, ondernemers en 

inhoudsdeskundigen. Op deze manier oefenen ze invloed uit op wet- en regelgeving, 

financiering en kwaliteitsontwikkeling in de kinderopvang.Daarnaast is Boink een 

platform voor oudercommissies om ervaringen te delen en te informeren.  

 

  

NOG OP TE PAKKEN PUNTEN in 2016-2017: 

- Gedragsprotocol;  

-  Kijken naar de mogelijkheden voor ruildagen; 

-  Werving voor de sport OCBSO. 

 

 



 
 


