Notulen oudercommissie BSO Helmgras 19 april 2018
Aanwezig:
Simone Agterberg, Jiska Bours, Cindy Liefting, André Hoekstra
Afwezig:
geen

1. Opening en (personele) mededelingen
▪ We verwelkomen André Hoekstra als nieuw lid van de OC. Zijn dochtertje Nova zit in
1/2C.
▪ Er zijn wat nieuwe gezichten op de BSO. Deborah is er vier dagen en loopt stage
onder andere bij Roel. Sylvie is is een stagiaire, Lisanne start 7 mei. Het contract van
Chantal wordt niet verlengd.
▪ De invalpool is leeg, en met de druk op de bezetting wordt steeds in overleg met
andere locaties formatie ingedeeld.
▪ Er komt, dankzij nieuwe regelgeving, een pedagogisch coach/beleidsmedewerker op
de BSO. Het gaat om twee keer acht uur, twee medewerkers voor in totaal zeven
locaties. Hoe de functie wordt ingevuld, wordt nog bekeken. Het kan zijn dat er
iemand wordt aangetrokken of dat een huidige medewerker er een taak bij krijgt:
een taakomschrijving en functie-eisen worden opgesteld.
▪ Alle medewerkers hebben een AVG-voorlichting gehad om kennis te nemen van de
nieuwe privacyregels. In het kort komt het erop neer dat zaken die niet strikt
noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering, niet mogen worden gevraagd.
2. Vaststelling notulen 1 februari 2018
De notulen van 1 februari jl. worden conform vastgesteld. Verslag kan op de site.
3. Actiepuntenlijst
Doorgenomen en geactualiseerd.
4. Ingekomen stukken digitale postbus/nieuwsbrieven Boink
▪ In de BSO inbox zit een bericht van een andere oudercommissie van Tabijn, de
Bareel, die de samenwerking onderling wil verbeteren en krachten op kennis en
kunde bundelen. De OC vindt dat een prima plan. Simone zal verder contact leggen.
▪ Uit de berichten van BOiNK: er is een onderzoek geweest naar de kwaliteit van de
kinderopvang en BSO. In het algemeen gaat het goed, de meeste zorgen liggen bij de
gastouderopvang.
5. (Aanpassing van) documenten
▪ Het nieuwe reglement wordt door Simone en Cindy in de volgende week worden
getekend buiten de vergadering, in de BSO. Het reglement zal daarna worden
gepubliceerd.
▪ Het nieuwe Veiligheids- en risico-beleidsplan (van de BSO en de sport-BSO) ligt voor
en zal volgende vergadering worden besproken.
6. Persoonsregister
De invoering van het persoonsregister is uitgesteld tot 1 juli. Invoering bleek minder
makkelijk dan gedacht. Er worden onvoldoende of onjuiste gegevens tussen DUO en UWV
uitgewisseld, waardoor DUO niet alle VOG’s kan accepteren. Dat is inmiddels bijna opgelost.
7. Formulieren voor welbevinden en ontwikkeling
Het idee is dat de formulieren voor welbevinden en ontwikkeling digitaal worden opgeslagen
in het systeem dat school hanteert en niet in Nanny, het systeem dat de BSO gebruikt. Dat
vindt de oudercommissie opmerkelijk: waarom is dat? En wie kunnen bij de gegevens van de

kinderen? Hoe zit het met de regelgeving daaromtrent? De oudercommissie wil haar
adviesrecht kunnen uitoefenen en zal Hans Ploeg vragen om meer informatie en een
adviesaanvraag. Simone heeft daarom een verzoek ingediend per mail bij Hans. Er is nog
geen reactie op gekomen. Simone zal rappelleren.
8. Herfstfeest
Er worden data gereserveerd voor het herfstfeest: dinsdag 16 oktober of donderdag 18
oktober. De vergadering van 13 september zal deels worden ingezet voor het plannen van
het feest.
9. Werving ouders voor de OC
Na de aanmelding van twee nieuwe ouders voor de OC (André en een ouder die na de zomer
kan aansluiten), wordt besloten de werving op een laag pitje te zetten tot na de zomer.
10. Klachten/berichten van ouders
Geen.
11. Rondvraag
Geen.
12. Volgend overleg
28 juni 2018, 19.30 uur (daaropvolgend 13 september, 30 oktober en 17 januari 2019, ook
19.30 uur. 30 oktober wordt gereserveerd voor overleg over de prijzen 2019).

