Jaarverslag 2017-2018 oudercommissie BSO Helmgras

In het schooljaar 2017- 2018 is de oudercommissie van de BSO regelmatig bij elkaar
geweest om het reilen en zeilen van de BSO te bespreken.
Met ingang van april 2018 heeft André Hoekstra zich als nieuw lid bij de OCBSO
aangesloten. Petula van der Hulst is in oktober 2017 gestopt.
De oudercommissie bestaat eind schooljaar 2017-2018 uit drie leden, zijnde:
Simone Agterberg; voorzitter.
Jiska Bours; secretaris
André Hoekstra; 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 zes maal bijeen geweest. De
coördinatoren Cindy Liefting en Sophie Ursem zijn hier regelmatig bij aanwezig
geweest. Zij hebben de oudercommissie van de nodige informatie voorzien en zijn ook
contactpersoon met de directie van Helmgras (tevens directie BSO Helmgras).
Vooropgesteld de mededeling dat we bij alle voorgenomen besluiten van de BSO waarin
de ouder commissie een adviesrecht heeft zijn gehoord en hierover een advies hebben
gegeven.
In het jaarverslag 2016-2017 hadden we nog een aantal actiepunten openstaan.
De stand van zaken van de openstaande actiepunten van het jaarverslag 2016-2017:
(Huishoudelijk) reglement van de oudercommissie
Het (huishoudelijk) reglement is begin 2018 geactualiseerd. Hiervoor is gebruik
gemaakt van het model van BOINK. De 2 documenten zijn nu samengevoegd in één
nieuw document.
Werving leden OCBSO
Afgelopen schooljaar hebben we nieuwe leden proberen te werven door middel
van one-liners bij het jaarlijkse BSO-feest. En door middel van oproepen in de
Grasduinen en op Social Schools. Naar aanleiding hiervan hebben we 1 aanmelding
ontvangen.
Daarnaast wordt bij het inschrijven van kinderen op de BSO gevraagd of ouders
interesse hebben in de oudercommissie. Voor het komende schooljaar hebben
meerdere ouders aangegeven zich hiervoor te willen inzetten. Wij hebben er dan
ook vertrouwen in dat de oudercommissie per september 2018 wordt versterkt.

In het schooljaar 2017-2018 heeft de oudercommissie de volgende onderwerpen
besproken:
Inspectie GGD
In het najaar heeft een inspectie van
de GGD bij de zowel de gewone BSO
als de sport-BSO plaatsgevonden.
Beide locaties voldoen aan de getoetste
voorwaarden.

Toezicht en Pedagogisch beleidsplan
Het Pedagogisch beleidsplan en locatie specifiek werkplan (voor de sportBSO) zijn
besproken en vastgesteld. De plannen houden rekening met de wetswijzigingen.
Activiteiten
Het aanbod van activiteiten is ook regelmatig
besproken. Welke workshops worden aangeboden,
welke uitjes worden tijdens de vakantie
georganiseerd, wat wordt er geknutseld, gebruik
van speelveld, enz.

BOinK
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.
In de vergaderingen zijn de nieuwsbrieven
van BOinK besproken. O.a. de
wetswijzigingen en de consequenties daarvan
voor BSO Helmgras:
- Het mentorschap;
- De leidster-kind ratio
- De wijziging in het uitvoeren van de
risico-inventarisatie.
Hierbij bespraken wij ook hoe de BSO de
ouders hierover informeren.

Personele aangelegenheden
In de overleggen zijn ook de personele
aangelegenheden aan de orde gekomen. In het
afgelopen jaar zijn er veel wijzigingen geweest
bij de pedagogisch medewerkers.

Tarieven
De tarieven zijn per 1 januari 2018 met 3%
verhoogd. De directie heeft de begroting
toegelicht. De verhoging houdt verband met de
CAO-verhoging in het afgelopen jaar.

Wachtlijst
De coördinator van de BSO heeft ons
regelmatig op de hoogte gehouden van de
wachtlijst. Dit ook in verband met de
sportBSO en de openstelling op de
vrijdagochtend en -middag.

BSO jaarfeest
Het BSO feest - op 17 oktober – was dit
jaar in een nieuw jasje gestoken:
Het BSO-buffet.
Iedereen was welkom, ouders en alle
kinderen. Iedereen had wat lekkers
meegenomen en het was één groot feest.
Lekker eten, dansen en gezelligheid.
Het aandachtspunt dat wij van vorig jaar
hadden meegenomen was het meer
betrekken van de ouders bij het feest.
Dat is volgens ons goed gelukt. De ouders
kwamen op tijd binnen en bleven het hele
feest gezellig. Zo konden de ouders goed
kennis maken met elkaar, met de BSO en
met de oudercommissie van de BSO.

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

De inrichting van de BSO;

-

Het jaarverslag van de OCBSO 2016-2017 en die van 2017-2018;

-

De openstelling van de BSO op vrijdagochtend;

-

De beleidsplannen Veiligheid en gezondheid;

-

Het gebruik van foto’s en films op socialschools;

-

Het registratiesysteem welbevinden kinderen;

-

Het digitale persoonsregister;

-

Het beleid m.b.t. het eten;

-

Mogelijk maken van alleen afnemen vakantieopvang;

-

Werving nieuwe leden OCBSO;

NOG OP TE PAKKEN PUNTEN in 2018-2019:
In het volgende schooljaar zal Tabijn ons vertellen hoe ze met de AVG
(privacywetgeving) om gaan op de BSO. Hierop aanhakend willen we het beleid m.b.t. het
delen van foto’s en films met ouders via Social Schools bespreken.

