
Notulen oudercommissie BSO Helmgras 11 september 2017 

Aanwezig:  Simone Agterberg, Petula van der Hulst, Cindy Liefting en Sophie Ursem 

Afwezig:  Jiska Bours 

 

 

1. Opening en mededelingen 

Er is een nieuwe coördinator (duobaan met Cindy) aangesteld: Sophie Ursem.  

Sophie zal de eerste weken inwerken, daarna zal een taakverdeling tussen de beide 

coördinatoren worden afgesproken. 

 

De wachtlijst wordt besproken. Momenteel is er geen wachtlijst (alleen een aantal 

kinderen die starten wanneer ze 4 worden).  

De reguliere BSO heeft ongeveer 47 kinderen op ma, di en do (max=50). Op vrijdag 11.  

De sportbso staat nu op 15 (di) en 12 (do) kinderen (max=20). 

 

2. Vaststelling notulen 3 juli 2017 

De notulen van 3 juli jl. worden conform vastgesteld. 

 

3. Actiepuntenlijst 

Doorgenomen en geactualiseerd. 

 

• Eten: kinderen krijgen nu dubbele crackers / rijstewafels 

• De wetswijzigingen worden doorgenomen: 

- Door de wetswijzigingen is Solide (bedrijf waarbij Tabijn de EHBO-

cursussen doet) niet meer gecertificeerd / erkend. Dit wordt uitgezocht. 

- Mentorschap: bij BSO Helmgras komen stamtafels met vaste leidsters. 

- Ouders mogen een 10-minuten gesprek aanvragen. 

- De risico-inventarisatie gaat anders. Geen hele lijst met punten die afgevinkt 

moet worden, maar alleen de risico’s moeten genoemd worden. 

- Leidster-kind ratio wijzigt per 1 januari 2019. 

- Vrijwilligers mogen alleen boventallig ingezet worden. 

- De kinderopvangtoeslag gaat straks rechtstreeks naar de BSO. 

- Beleidsmedewerker moet minimaal HBO geschoold zijn. 

- Veranderingen zijn ook te lezen op www.veranderingenkinderopvang.nl 

 

Cindy zal in het najaar (nov/dec) de ouders informeren over de 

wetswijzigingen. 

• De jaarplanning is opgenomen in een tabje bij de actielijst.  

De risico-inventarisatie is niet opgenomen als vast agendapunt. De risico-

inventarisatie vindt niet altijd op een vast moment plaats. Bijvoorbeeld: nu is 

de sportBSO verbouwd en moet hij opnieuw uitgevoerd worden. De 

coördinatoren praten ons bij als er een inventarisatie is uitgevoerd. We zijn 

welkom wanneer we deze bij willen wonen. 

• Ten aanzien van de workshop BSO op de informatieavond overlegt Cindy nog 

even met Hans. Nu is er in ieder geval nog niets geregeld. De BSO lijkt weinig 

aandacht te krijgen. 

• Het afnemen van alleen vakantieopvang is nu ook mogelijk. 

 

 

 

http://www.veranderingenkinderopvang.nl/


4. Ingekomen stukken  

a. Digitale postbus 

De mailbox is leeg. 

b. Nieuwsbrieven Boink. 

Brieven van augustus en september doorgenomen. Geen nieuws. 

c. Klachten/ berichten van ouders 

Er zijn geen klachten binnengekomen. 

1 tip: voor de vakantieopvang moest je afgelopen jaar per week inschrijven. 

Binnen de week kon je niet aangeven welke dagen de kinderen zouden komen. 

Dit is niet handig. Besloten is in het vervolg weer per dag in te laten schrijven. 

d. GGD 

Geen binnengekomen stukken. 

 

5. Bespreekpunten 

a. Huishoudelijk reglement van de OCBSO. 

Is nog niet geactualiseerd. Petula gaat dit voor volgende vergadering 

uitwerken. 

b. Pedagogisch beleidsplan n.a.v. wijzigingen OC. 

De besproken punten (vergadering 3 juli) zijn doorgevoerd. Het document 

wordt goedgekeurd. 

c. Jaarfeest 

Afgelopen jaren was de opkomst van de ouders relatief laag. Daarom is 

besloten het jaarfeest dit jaar anders in te steken. 

 

Het jaarfeest is op 17 oktober van 17:30 – 19:30 uur.  

Het wordt een discofeest, waarbij we het nieuwe podium gaan inwijden. 

Kinderen kunnen optreden, ‘Helmgras got Talent’.  

In de weken naar het feest toe kunnen de kinderen al aan de gang met de 

voorbereiding: Versiering, posters voor de aankondiging, een optreden 

bedenken.  

 

Cindy/Sophie doen de aankondiging via Social Schools.  

Hierbij wordt aangegeven dat oudere broers/zussen ook welkom zijn en dat het 

de bedoeling is dat ouders zelf een hapje meenemen.  

 

Cindy/Sophie gaan kijken of school nog discospullen heeft. 

Petula zoekt een cadeautje voor de kinderen en vraagt aan vrienden potjes voor 

de sfeerverlichting op het plein. 

 

Begroting kosten: 

- Drank € 75 

- Cadeautje voor de kinderen € 80 

- Haargel / glitters € 15 

- Kaarsjes € 10 

 

 

d. Jaarplanning OCBSO 

De jaarplanning is als apart tabblad opgenomen in de actielijst. 

e. Informatieavond school met info BSO. 

Cindy geeft aan dat dit niet hoeft van Hans. 



De OC geeft aan dit jammer te vinden. Wij willen dit graag. De BSO blijft nu 

altijd een beetje onderbelicht. Cindy gaat nog eens overleggen met Hans. 

 

 

6. Personele aangelegenheden 

Aan het begin van het schooljaar zijn er 3 nieuwe medewerkers begonnen: 

2 pedagogisch medewerkers: Mirjam en Patricia R. en een coördinator (zie hierboven, 

Sophie).  

Met Liefting fit zijn gesprekken gaande. Misschien komt nog iemand van Liefting Fit 

bij de sportBSO werken. 

 

7. Jaarverslag OCBSO 

Hier zijn we niet aan toegekomen. 

Besloten is dat ieder voor zich het jaarverslag doorneemt en per mail reageert naar 

Simone. 

 

8. Rondvraag 

Geen opmerkingen. 

 

9. Volgend overleg 

3 oktober, 19.30 uur 


