Notulen oudercommissie BSO Helmgras 16 november 2017
Aanwezig:
Simone Agterberg, Jiska Bours, Cindy Liefting, Hans Ploeg (deels)
Afwezig:
geen

1. Opening en (personele) mededelingen
▪ De vaste leidsters van de kinderen (die verbonden zijn aan de tafels waaraan de
kinderen zitten) worden mentoren van de kinderen. Zij volgen de kinderen aan de
hand van observatieformulieren en welbevindenformulieren. Ouders kunnen
gesprekken aanvragen met de mentor van hun kind als ze daar behoefte aan hebben.
▪ 6 en 13 december gaan een aantal medewerkers op kinder-EHBO-cursus. De
aanwezigheid van iemand met een geldig certificaat is verplicht binnen de BSO en
dus moet er regelmatig worden bijgeschoold. Cursus wordt verzorgd door Solide,
een gecertificeerde instelling.
▪ Op de Sport-BSO moeten wat zaken worden nagekeken. Zo moet de drank achter de
bar buiten het zicht van de kinderen worden bewaard en moet de toegang tot de bar
worden vergrendeld met een haakje. Omdat de locatie niet van de BSO is, moet dit
soort zaken in overleg en duurt dat soms wat langer.
▪ De personele bezetting is nu stabiel. Fijn, want dan kunnen medewerkers ook eens
een dag vrij nemen of zich wijden aan extra taken. Punt van aandacht is dat de
invalpool leeg is. Ook de bezetting van de kinderen is goed, de BSO heeft nog net
geen wachtlijsten.
2. Vaststelling notulen 11 september 2017
De notulen van 11 september jl. worden conform vastgesteld. Verslag kan op de site.
3. Actiepuntenlijst
Doorgenomen en geactualiseerd.
4. Ingekomen stukken digitale postbus/nieuwsbrieven Boink
Geen.
5. Uurprijsverhoging BSO
Hans Ploeg schuift aan voor een toelichting op de uurprijsverhoging per 1 januari 2018. Hij
laat de begroting voor school en BSO zien en legt uit hoe de rekensom gemaakt wordt. Door
prijsstijgingen (belangrijkste prijsstijging is de CAO verhoging. De salarissen stijgen ongeveer
3%), buffers in de begroting voor grotere uitgaven en doordat er een jaar geen verhoging is
doorgevoerd, ziet de directie van Helmgras zich genoodzaakt de uurprijzen van de BSO vanaf
1 januari 2018 te verhogen met 3%. De OC is overtuigd van nut en noodzaak en adviseert
positief op de prijsverhoging. Ouders zullen de volgende dag op de hoogte worden gesteld,
zodat de prijsverhoging nog op tijd in kan gaan. In principe moeten prijsverhogingen twee
maanden van tevoren worden aangekondigd. De OC spreekt dan ook met de coördinator van
de BSO en de directie van Helmgras af om in 2018 eerder over de prijsverhogingen
geïnformeerd te worden of ze later in te laten gaan.
6. (Aanpassing van) documenten
▪ Het pedagogisch beleidsplan en locatieplan Sport-BSO worden vastgesteld. Cindy
draagt zorg voor publicatie op de site. Deze documenten zullen voor de nieuwe
wetgeving in 2018 opnieuw worden aangepast en volgende keer op de agenda
komen. Een van de belangrijkste aanpassingen is de wijziging van de ouder-kindratio.
▪ Simone heeft het jaarverslag van de OCBSO opgesteld. Dat wordt vastgesteld en kan
online worden geplaatst.

▪

Vanwege het vertrek van Petula is het reglement van de OC nog niet vernieuwd.
Afspraak is dat Jiska het oppakt en zorgt voor een nieuwe versie voor de volgende
vergadering.

7. Werving ouders voor de OC
Met het vertrek van Petula is de OC wel heel klein geworden. Simone en Jiska zullen in hun
netwerk rondvragen. Cindy heeft met Sophie afgesproken om ouders te benaderen voor de
werving voor de oudercommissie. Ook bij intake wordt er aandacht aan besteed. In
Grasduinen en op Social Schools zal er nog een oproep worden gedaan.
8. Jaarfeest
Het jaarfeest wordt even besproken. Iedereen vond de nieuwe opzet een succes. Een
kritische noot wordt gekraakt: sommigen kwamen pas toen het begon binnen en gingen aan
de vroege kant weg, voordat het opruimen was afgerond. Over wanneer iedereen er zou zijn
waren geen afspraken gemaakt, dat gaat volgende keer beter. Afspraak is dat iedereen een
half uur van tevoren aanwezig is en tot het laatst helpt opruimen. Cindy zal de volgende keer
de OC inschakelen voor bardienst, zodat de leidsters de handen vrij hebben om bijvoorbeeld
ook met ouders te praten. Het feest is immers bedoeld om de BSO en de ouders dichter bij
elkaar te brengen.
9. Klachten/berichten van ouders
Geen.
10. Rondvraag
Simone regelt een bedankje voor Petula, die zich fantastisch heeft ingezet voor de BSO de
afgelopen twee jaar.
11. Volgend overleg
1 februari 2018, 19.30 uur (19 april 2018, 28 juni 2018, beide 19.30 uur).

