
Notulen oudercommissie BSO 27 oktober 2016 

Aanwezig:  Simone Agterberg, Petula van der Hulst, Cindy Liefting, Hans Ploeg 
(gedeeltelijk), Tinka Schipma en Corine Bruijnes 

 
1. Opening en mededelingen 

Hans heeft laten weten dat er in de herfstvakantie een onverwachte inspectie 
is geweest van de GGD en dat op dat moment de verhouding 
leidsters/kinderen niet op orde was. Door onvoorziene omstandigheden was er 
één kind teveel. Dit kan consequenties hebben, dat zal nog even afgewacht 
moeten worden. De directie laat een brief aan de ouders/verzorgers van de 
BSO kinderen uitgaan om de ouders in deze te informeren. In deze brief zal 
tevens melding gemaakt worden van het tarief voor de BSO voor 2017, een 
stijging t.o.v. 2016 van 4%. 
 

2. Vaststelling notulen 14 september 2016 
De notulen van 14 september jl. worden conform vastgesteld. 
 

3. Actiepuntenlijst 
Doorgenomen en geactualiseerd. 
N.a.v. punt 87 actief werven voor de OCBSO. Er is een pamflet opgesteld 
waarin gevraagd wordt aan ouders om te participeren. Deze zal versprekd 
worden door deze op hangen bij de BSO en zo mogelijk via een digiduif verder 
onder de aandacht gebracht. 
 
 

4. Ingekomen stukken digitale postbus/nieuwsbrieven Boink 
Simone heeft de nieuwsbrieven van Boink doorgenomen en de inhoud 
gedeeld met de OCBSO. Deze informatie geeft geen aanleiding tot een 
inhoudelijke discussie. 
De digitale postbus was leeg.  
 

5. Jaarfeest schooljaar 2016-2017 
De datum voor het jaarfeest is vanwege de nieuwjaarsreceptie van Tabijn een 
week verschoven naar achteren en het feest zal gehouden worden op 19 
januari 2017. De directie wil graag een begroting hebben voor het jaarfeest en 
als deze begroting reëel is, zal deze worden geaccordeerd. Op voorhad wordt 
er geen specifiek budget aangehouden. Omdat de oudercommissie uit minder 
personen bestaat en het aantal BSO kinderen alleen maar groter is geworden, 
wordt voorgesteld om hapjes te bestellen in plaats van zelf gemaakte 
versnaperingen van de OCBSO. De BSO is al ver gevorderd met de invulling 
van het programma, en derhalve is er ook al redelijk zicht op de te verwachte 
kosten. Tinka zal informeren naar kosten van hapjes. De BSO zal een 
begroting opstellen en na instemming van de OCBSO deze voorleggen aan de 
directie ter goedkeuring. De BSO zal de uitnodiging voor het jaarfeest die 
reeds is opgesteld aan de ouders/verzorgers toesturen. 10 januari zullen we 
bij elkaar komen om de laatste akties door te nemen en de taakverdelingen te 
bespreken.  
 
 
 



6. Begroting 2017 en tarieven 2017 
De directie geeft inzage in de schoolbegroting en de aparte begroting van de 
BSO. De begroting bestaat voor een groot deel uit salariskosten. Met name de 
hogere loonkosten als gevolg van de cao-ontwikkelingen hebben tot gevolg 
dat de directie genoodzaakt is om de tarieven met 4% te verhogen. Dit zal in 
een brief ook kenbaar gemaakt worden aan de ouders/verzorgers. Deze brief 
zal vóór 1 november verstuurd worden waardoor voldaan wordt aan het 
meedelen van de nieuwe tarieven twee maanden vóór invoering. De OCBSO 
kan instemmen met de voorgestelde verhoging. 

 
7. Evaluatie sportBSO 

De OCBSO dringt aan op een raadpleging richting ouders of de sportbso 
voldoet aan de verwachtingen. Welke Tips en Tops hebben de ouders EN de 
kinderen om de sportBSO verder in te vullen. Momenteel wordt druk gewerkt 
aan het opzetten van een programma voor de sportBSO. De OCBSO wil 
graag dat Tips en Tops van ouders EN kinderen hier ook een input voor is. De 
Tips en Tops zullen het volgende overleg worden besproken. 
 

8. Gedragsprotocol 
De BSO heeft aan het opstellen van een gedragsprotocol nog geen nadere 
invulling gegeven. Gesteld wordt dat het gewenst is om hier toch toch 
voortgang in te maken, daarom wederom op de agenda voor het 
eerstvolgende overleg.  

 
9. Buiten spelen op het veld 

De BSO heeft het beleid voor buitenspelen voor kinderen vanaf groep 4 op het 
grote veld opnieuw ter discussie gesteld. Omdat er geen continue toezicht is, 
is er een kans dat er zich ongewenste situaties zich voordoen. Gelet echter op 
het feit dat er geen continue maar wel regelmatig toezicht is, het om al wat 
oudere kinderen gaat die zelf ook al gewend zijn meer zelfstandig buiten te 
spelen en er geen expliciete aanleiding is om het beleid in deze te wijzigen, 
wordt besloten de huidige beleidslijn te handhaven. De huidige beleidslijn is 
dat kinderen vanaf groep 4 op het grote veld mogen spelen indien de ouders 
daar toestemming voor hebben gegeven. 
 

10. OCBSO een vast stukje in de nieuwsbrief van de BSO 
Er zal een stukje opgsteld waarin ouders worden gevraagd Tips en Tops aan 
te leveren voor de sportBSO en het eetbeleid op de BSO.Tevens aandacht 
voor de nieuwe datum voor het jaarfeest, 19 januari 2017. 

 
11. Klachten/berichten van ouders 

Gevraagd is naar het beleid op de sportbso inzake het al dan niet verplicht 
meedoen met activiteiten en het beleid inzake eten op de sportbso. Gesteld is 
dat kinderen altijd iets kunnen eten. Ouders mogen de kinderen zelf iets 
meegeven, maar ook de sportbso zorgt ervoor dat er altijd wel iets is om de 
honger te stillen.  
 

12. Rondvraag 
Gevraagd wordt naar het resultaat van de inventarisatie van opvang op 
vrijdag. Er is nog te weinig animo om op vrijdag te gaan starten. Het beleid is 



dat er minimaal zes vaste kinderen zich moeten hebben aangemeld om te 
kunnen starten, tot dusverre hebben er twee vaste kinderen en twee flexibele 
kinderen aangemeld. 
 

13. Volgend overleg 
Special jaarfeest dinsdag 10 januari 2017, 19.30 uur locatie Helmgras.   


