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Notulen OC BSO Helmgras 29-3-2022 

Aanwezig: Azarja Geuze, Cindy Liefting, Patricia Kouwenberg,  

Martijn Witvoet, André Hoekstra 

Afwezig: Andries de Rooij, Jacqueline 

 

1. Opening en mededelingen 

- Martijn geeft aan te stoppen aangezien hij plaatsneemt in de centrale Oudercommissie van 

Tabijn. 

- Jacqueline stopt helaas om persoonlijke redenen. 

 

2. Notulen vorige vergadering (02-11-2021) 

Geen aanpassingen. Notulen kunnen definitief gemaakt worden. 

 

3. Actiepunten 

Gaan we SMART maken. 

1. Cindy gaat vóór 8 april een flyer rondsturen. Oude OC-flyer is omgevormd door Cindy. Het 

idee is  

om de flyers mee te geven aan de kinderen. 

2. We zullen een nieuwe voorzitter moeten kiezen, vóór de volgende vergadering (dat is dus 

niet gelukt… :-) ) 

3. Het verzoek om bij ziekte de ‘opzegtermijn’ te verkorten van 48 naar 24 uur wordt 

doorgespeeld naar de centrale OC. Martijn heeft donderdag 31-3-2022 zijn eerste 

vergadering, het is niet zeker of e.e.a. dan al ter sprake komt… 

4. De brief van Carla Smits moet nog z.s.m. (door allen) worden ondertekend. 

 

4. Ingekomen stukken 

a. digitale postbus 

Er is een verzoek geuit om centrale onderwerpen (bijv. tarieven) te mandateren aan de 

Centrale Oudercommissie. 

b. nieuwsbrieven Boink 

Martijn scant en stuurt indien interessant door.  

c. klachten/berichten van ouders 

Een ofotografe heeft aangeboden om klassefoto’s te maken . Dit verzoek is genegeerd. 

d. GGD 

GGD is vandaag op BSO Helmgras langsgeweest (nieuwe GGD-er). Mirjam heeft haar 

opgevangen. BSO Helmgras gaat volgens de GGD-er goed om met de wensen van de jongste 

en oudste kinderen, en de structuur in de groep is goed. Wel is het verzoek geuit om 

externen te registreren v.w.b. de VOG. (bijv. Wilma van het keramieken) 

 

5. Bespreekpunten 

a) Pedagogiek 

1. Sinds kort is bijna het hele team getraind in de Kanjertraining. Super interessant! Het 

concept met de gekleurde petten lijkt goed. Meester Danny is gedragsspecialisten kan 

nog bijsturen of aanvullende informatie verstrekken. 

2. Scholing: 

Cindy & Patricia doen een opleiding. Dat betreft een Associate Degree (tussen MBO en 

HBO in (niveau 5)) te weten ‘Pedagogisch Educatief professional, 2 jarig. 
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Mirjam doet de opleiding tot onderwijs ondersteuner. Zij is ook aandachtsfunctionaris 

kindermishandeling. EHBO & BHV is jaarlijks verplicht. 

3. Groepen: 

De GGD heeft vandaag gemeld dat de groepering goed lijkt te werken. Er wordt goed 

gekeken naar de groepssamenstelling en – grootte. De scheiding is niet keihard en 

voortdurend. Er mag ook gemixed worden. 

4. Observatieformulier: 

Dit betreft zelf opgestelde formulieren. Wordt wellicht centraal gecoördineerd. De 

mentor vult het formulier in. Martijn noemt het voorbeeld van 360 graden feedback. 

Dagelijks zijn er overlegmomenten. Azarja vraagt of e.e.a. in het ouderportaal gedeeld 

zou kunnen worden (met de desbetreffende ouders uiteraard).Cindy: op de 73 is er 

overleg met Tabijn om e.e.a. voor ouders inzichtelijker te maken. 

De wens bestaat (bij o.a. Cindy en Patricia) om e.e.a. in Kidsconnect te krijgen. 

 

Martijn vraagt wat we vonden van deze opzet (onderwerp van tevoren aankondigen)?  

Antwoord: prima! Voorbereiding is fijn. 

 

b) Ruilservice/afmeldregeling: 

 Is inmiddels besproken in de opening (?). 

 

6. Personele aangelegenheden 

- Joyce is weer terug (na ca. ½ jaar). Dit gaat goed. 
 

7. Rondvraag 

- Martijn vond het een eer. Dat is wederzijds. 

 

 

Volgende vergadering(en): 

28 juni 2022 

 


