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Notulen OC BSO Helmgras 2-11-2021 

Aanwezig: Azarja Geuze, Cindy Liefting, Jacqueline Tijkotte, Patricia Kouwenberg, Niels Vermij,  

Martijn Witvoet, Andries de Rooij, André Hoekstra 

Afwezig: - 

 

1. Opening en mededelingen 

Coronatests zijn niet aan te slepen en verkoudheden tieren welig. 

 

2. Notulen vorige vergadering (21-9-2021) 

Geen aanpassingen. Notulen kunnen definitief gemaakt worden. 

 

3. Actiepunten 

-  

 

4. Ingekomen stukken 

a. digitale postbus 

Niks ontvangen. 

b. nieuwsbrieven Boink 

Martijn scant en stuurt indien interessant door.  

c. klachten/berichten van ouders 

Geen 

d. GGD 

Geen 

 

5. Bespreekpunten 

a) Brief tariefswijziging 

Brief gaat er vandaag (2-11-2021) of morgen uit. 

 

b) Agenda 

De Oudercommissie heeft behoefte aan een wat strakkere, formelere agenda. 

We denken aan het aan de agenda koppelen van een vooraf te kiezen thema. 

Mogelijke thema’s: 

- Activiteiten zomervakantie, maar ook andere vakanties (van tevoren bedenken en 

plannen). 

- Voeding 

- Tarieven & Financiën 

De activiteiten hoeven niet per sé bij de OC vandaan te komen. 

Het idee is om ruim tevoren een thema aan te kondigen zodat ook het team mee kan 

denken. ‘Jullie’ zijn tenslotte de professionals… 

We hopen zo ook de dialoog goede te kunnen blijven voeren, en het geeft de tijd om voor te 

bereiden. 

Azarja en Martijn maken een opzetje voor een vergaderschema voor 2022, inclusief 

procesvoorstel. Bijvoorbeeld ca. twee à drie weken tevoren een aankondiging. 

 

6. Personele aangelegenheden 

Demilsa de Koekoek is aangenomen per 1-12-2021. Ze draait al per 9-11-2021 mee op de dinsdag. Ze 
komt bij Forte Kinderopvang vandaan en was daar locatiemanager, maar wil het onderwijs verder 
gaan verkennen. ’s Ochtends is ze Onderwijs Assistent en ’s middags werkt ze op de BSO. 
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7. Rondvraag 

- Azarja: “Is er een soort jaarplan vanuit de BSO m.b.t doelen etc.?” 

- Cindy: “nee, we houden ons aan het beleidsplan van Tabijn.” 

- Martijn: “wat mag ik me bij een ‘beleidsplan’ voorstellen?” 

- Cindy: “waarden, normen en sociale omgang o.a. en dat geeft een soort dagelijks houvast.” 

“Tabijn is ook groeiende en e.e.a. zal ook steeds meer overkoepelend worden uitgerold. Op 

locatieniveau is e.e.a. dan aan te passen. De centralisatie is er o.a. ook op gericht om meer 

een eenheid te creëren.” 

- Azarja: “Er vindt dus ook regelmatig overleg op locatie plaats?” 

- Cindy: “Ja, de dagelijkse gang van zaken en de korte termijnplanning (Sinterklaas bijv.). De 

pedagogisch coach ondersteunt daar ook bij.” 

- Andries: “Sinterklaas, wordt dat nog aangepast?”  

- Cindy: “Daar wordt niet echt ‘spannend’ over gedaan. Wat pakjes, chocolademelk en een 

filmpje.” 

- Patricia: “Komt er nog een BSO-buffet? (vraag ook uit het team) Is daar behoeft aan?” 

➔ Het lijkt niet dat daar echt animo voor bestaat :-) 

Andries: “wellicht een meer inhoudelijke avond, met een gastspreker of zo?” 

- Martijn: “Misschien is het wel leuk om de andere ouders wat meer te betrekken? Wellicht af 

en toe een one-liner via Social Schools: ‘Denk mee met de OC!’” 

- Azarja: “Wanneer gaat de enquête de deur uit?” 

- Cindy: “Een andere enquête leek de boel te doorkruisen, maar Carla heeft groen licht 

gegeven. De meeste punten van Azarja staan er in. Het concept is klaar. Binnenkort (met ca. 

twee weken) kan de enquête worden verzonden.” 

 

 

Volgende vergadering(en): 

Ntb. 

 


