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Notulen oudercommissie BSO Helmgras          1 december 2020  

Aanwezig:  Jiska Bours, Niels Vermij, Cindy Liefting, Patricia Kouwenberg, Martijn 

Witvoet, Jacqueline Tijkotte, Andries de Rooij, André Hoekstra 

Afwezig:  - 

 

1. Opening en mededelingen 

• Jiska heeft aangegeven te willen stoppen in de OC-BSO en derhalve is dit haar laatste 
vergadering.  Jiska wordt hartelijk bedankt voor haar inzet, inbreng en vrolijke noot. 

• Heuglijker nieuws is dat we twee nieuwe leden mogen verwelkomen: Jacqueline 

Tijkotte (moeder van o.a. Naud) en Andries de Rooij (vader van Oliver en Emma en een 

op komst zijnde tweeling). Beide nieuwe leden stellen zich voor. Azarja zal deelnemen 

aan de volgende OC-BSO vergadering. 

• Het nieuwe administratiesysteem KidsKonnect is/wordt een zogeheten App.  Dit 

systeem zal dus naast Social Schools worden gebruikt en dient ook als communicatie-

middel. In de app bestaat de mogelijkheid om kinderen te 'taggen' om bijvoorbeeld 

het versturen van foto's te kunnen filteren. De ingangsdatum zal 1-1-2021 zijn, de 

ouder-app zal rond de voorjaarsvakantie beschikbaar komen. 

• De reacties van ouders op de Covid-maatregelen zijn normaal. 

• Een extra vakantieweek voorafgaand aan de kerstvakantie is nog niet concreet.  

• Een tripje naar Clusius met groep 8 leverde een kleine discussie op met betrekking tot 

de mondkapjesplicht. 

 

2. Vaststelling vorige notulen (d.d. 29-9-2020) 

• Verzoek is om de opmerking onder d.) over de GGD uit de notulen te halen… Verder 

geen op-/aanmerkingen.  

  

3. Actiepuntenlijst 

• Geen 

   

4. Ingekomen stukken e.d. 

a) Digitale postbus 

Geen bijzonderheden 

b) Nieuwsbrieven Boink. 

De basiscursus OC-BSO is nu ook online beschikbaar. Wellicht is dat interessant voor 

Andries. Jacqueline heeft al OC(-BSO) ervaring, maar doet graag mee. Wellicht Azarja 

ook...? 
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c) Klachten/berichten ouders 

Geen. 

d) GGD 

Geen bijzonderheden. 

 

5. Bespreekpunten 

• Jiska gaat de OC-BSO verlaten, Martijn neemt de voorzittershamer over, André blijft 

secretaris. Jiska bedankt voor de ontvangen bloemen. 

• Ontwikkelingen met betrekking tot de 'Randweg-zuidoost': Niels heeft contact met de 

actievoerders (Hans Maarten Parriger of Maurits Veenman). Andries zit in de 

gemeenteraad namens de VVD en legt uit dat geen enkele partij, behoudens GDB, een 

voorstander van een dergelijke randweg is. 

 

6. Personele aangelegenheden 

• Hugo ontwikkelt zich goed! Hij doet een eenjarige MBO-3 opleiding tot Pedagogisch 

Medewerker. 

• De bezetting is ook nog aardig overeind gehouden. Het gebruik van sneltests helpt daar 

bij... 

• Het OC-BSO-reglement moet nog worden aangepast voor wat betreft de namen en 

functies van de leden. 

  

7. Rondvraag 

• Geen... 

 

 Volgende vergaderingen: 

• Dinsdag 9-2-2021 (inclusief bespreking jaarverslag en aanpassing reglement) 

• Dinsdag 13-4-2021 

• Dinsdag 15-6-2021 

 

• Martijn stuurt Teams-uitnodigingen… 


