
Notulen oudercommissie BSO Helmgras 28 juni 2018 
Aanwezig:  Simone Agterberg, Jiska Bours, Cindy Liefting, André Hoekstra, Sophie Ursem 
Afwezig:  geen 
 

 
1. Opening en (personele) mededelingen 

▪ Na vier jaar in de OC, de laatste jaren als voorzitter, is dit de laatste vergadering van 
Simone. De OC is haar dankbaar voor haar inzet en bijdragen.  

▪ De BSO heeft een certificaat ontvangen van de GGD, waarmee wordt beloond dat 
over de BSO in 2017 geen klachten zijn ingediend.  

▪ Sylvie heeft haar diploma gehaald. Suze zal vanwege zwangerschap later dit jaar op 
de sport-BSO worden vervangen door Patricia (K.). Sukran is nieuw op de BSO. Het is 
een ervaren kracht, die op Helmgras meer uren kon werken dan op de vorige BSO 
(De Vlinder) het geval was. De invalpool is nog steeds leeg, en met de druk op de 
bezetting wordt steeds in overleg met andere locaties formatie ingedeeld. 

▪ Op maandag, dinsdag en donderdag zijn er nu 45 kinderen. Doordat er een aantal 
kinderen (dankzij reclame) naar de sport-BSO zijn gegaan, konden alle kinderen die 
vier zijn geworden, worden geplaatst.  
 

2. Vaststelling notulen 19 april 2018 
De notulen van 19 april jl. worden conform vastgesteld. Verslag kan op de site. 
 

3. Actiepuntenlijst 
Doorgenomen en geactualiseerd. 

 
4. Ingekomen stukken digitale postbus/nieuwsbrieven Boink 

▪ Simone zal de inloggegevens voor de mailbox aan Jiska geven, zodat die de box kan 
beheren. 

▪ In de BSO inbox zat een bericht van een andere oudercommissie van Tabijn, de 
Bareel, die de samenwerking onderling wil verbeteren en krachten op kennis en 
kunde bundelen. Simone heeft contact gehad, Jiska neemt dat over. Onder meer om 
contactgegevens van de verschillende OC’s uit te wisselen.  

▪ Uit de berichten van BOiNK: er is een onderzoek geweest naar de prijsniveaus van 
kdv’s en bso’s in Nederland. Opvallend is dat de uurprijs voor de bso’s gemiddeld 
hoger ligt dan de maximale vergoeding van de overheid, terwijl de uurprijs voor de 
kdv’s gemiddeld lager ligt. 

 
5. (Aanpassing van) documenten 

▪ Het nieuwe reglement wordt door Simone en Cindy ter plekke getekend. Een scan zal 
op de website worden gepubliceerd.  

▪ Het nieuwe Veiligheids- en risico-beleidsplan (van de BSO en de sport-BSO) ligt voor 
en wordt besproken. De bijlagen zijn niet bijgevoegd, de OC vraagt om nazending van 
een aantal stukken (met name de RIE zelf) om het plan goed te kunnen beoordelen. 
Sophie zal ze nasturen. 

 
6. Formulieren voor welbevinden en ontwikkeling 

Hans Ploeg schuift even aan om toe te lichten waarom school overweegt de formulieren van 
de BSO voor welbevinden en ontwikkeling in het schoolregistratiesysteem op te bergen, in 
plaats van in het systeem van de BSO. Het lijkt onlogisch. Hans vertelt dat het gaat om een 
Tabijn-brede overweging. Het belangrijkste uitgangspunt is dat de scholen alle informatie 
over een kind graag op één plek bewaren. Ook vergemakkelijkt het het uitwisselen van 
informatie over een kind tussen leerkrachten en pedagogisch medewerkers als dat nodig is. 



Het beoogde systeem (ESIS, Nanny is het systeem van de BSO) heeft goede 
informatiebeveiligingsmogelijkheden. Hans laat ook weten dat de beslissing nog niet is 
genomen. De OC wil haar adviesrecht kunnen uitoefenen op de beslissing en ontvangt 
daarom graag een heldere overweging tegen de tijd dat Tabijn een besluit wil nemen.  Hans 
belooft daarin te voorzien. 
 

7. LKK Onderzoek 
De Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) doet doorlopend onderzoek naar de 
kwaliteit van kinderopvang. Dat doet ze door willekeurige opvangorganisaties te selecteren 
en ter plaatse te observeren en gesprekken te voeren. De eer valt dit keer te beurt aan BSO 
Helmgras. De OC heeft de aankondiging gezien en is positief over het onderzoek. 

 
8. Beleid beeldmateriaal kinderen op de BSO 

De OC wil graag van de BSO weten of er beleid is rond het maken, bewerken en gebruiken 
van foto- en videomateriaal van de kinderen op de BSO, bijvoorbeeld voor Social Schools. De 
OC denkt aan afspraken rond hoeveelheid en noodzaak (moet alles wel vastgelegd en 
gedeeld?) en rondom privacy (wie maken foto’s waarvoor en hoe worden die 
gedeeld/bewaard?). Er is geen beleid, wel zijn er wat los-vaste onderlinge regels.  
Alle medewerkers maken met de eigen telefoon foto’s en video’s van activiteiten op de BSO, 
voor plaatsing op Social Schools. Na het plaatsen moet het materiaal van de telefoons 
worden verwijderd, maar dat wordt niet gecontroleerd. Beeldmateriaal op Social Schools is 
door alle gebruikers te downloaden, als ze toegang hebben tot de BSO-groep. Foto’s worden 
niet na een bepaalde tijd verwijderd, maar blijven beschikbaar op de site. Onduidelijk is of 
ouders nadat hun kind van school en/of de BSO af is gegaan ook worden verwijderd van 
Social Schools. Er is geen controle op wie welke foto’s downloadt. Ook is niet vastgelegd hoe 
de BSO het maken en delen van beeldmateriaal beoordeeld vanuit pedagogisch perspectief: 
heeft dat effect op de kinderen? Is het onrustig of maakt het niet uit? Neemt de BSO een 
standpunt in op dat vlak? Hoe denken ouders erover? 
De OC wil graag dat er beleid wordt geformuleerd om bewust(er) om te gaan met 
beeldmateriaal, zowel voor nut en noodzaak, als voor privacy. Besloten wordt een avond te 
organiseren voor de ouders van de BSO waar de Tabijn-expert op het gebied van (online) 
privacy en de AVG ouders en de OC kan bijpraten over wat moet en kan. Tevens kunnen OC 
en BSO op die avond samen in gesprek met ouders over wat zij willen en prettig vinden. Dat 
kan dienen als input voor op te stellen afspraken. 

 
9. Klachten/berichten van ouders 

Geen.  
 

10. Rondvraag 
Geen. 
 

11. Volgend overleg 
Volgend overleg is op 13 september, 19.30 uur (daaropvolgend 30 oktober en 17 januari 
2019, ook 19.30 uur. 30 oktober wordt gereserveerd voor overleg over de prijzen 2019).  
 
 


