Jaarverslag 2016-2017 oudercommissie BSO Helmgras

In het schooljaar 2016- 2017 is de oudercommissie van de BSO regelmatig bij elkaar
geweest om het reilen en zeilen van de BSO te bespreken.
Met ingang van maart 2017 heeft Jiska Bours zich als nieuw lid bij de OCBSO
aangesloten. Christel de Lange en Corine Bruijnes zijn in september 2016
respectievelijk januari 2017 gestopt.
De oudercommissie bestaat eind schooljaar 2016-2017 uit drie leden, zijnde:
Simone Agterberg; voorzitter.
Jiska Bours; secretaris
Petula van der Hulst; lid

Doelstelling van de oudercommissie van de BSO:
Het doel van de commissie is het behartigen van de belangen van alle ouders van de
kinderen op de opvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is
om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en
ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang.

Dit schooljaar is de oudercommissie van de BSO zes maal bijeen geweest. Cindy Liefting
– vervangend coördinator van de BSO - is hier regelmatig bijaanwezig geweest. Zij
heeft de oudercommissie van de nodige informatie voorzien en is ook contactpersoon
met de directie van Helmgras (tevens directie BSO Helmgras).
Vooropgesteld de mededeling dat we bij alle voorgenomen besluiten van de BSO waarin
de ouder commissie een adviesrecht heeft zijn gehoord en hierover een advies hebben
gegeven.
In het jaarverslag 2015-2016 hadden we nog een aantal actiepunten openstaan.
De stand van zaken van de openstaande actiepunten van het jaarverslag 2014-2015:
Gedragsprotocol;
Vastgesteld is dat hetgeen wat opgenomen dient te worden in een
gedragsprotocol reeds staat in het pedagogisch beleidsplan. Dit plan is in te zien
op de BSO en staat ook op de website. Het is daarom niet noodzakelijk een apart
document op te stellen.
Het pedagogisch beleidsplan is aangepast in het voorjaar en akkoord bevonden
door de OCBSO.
-

Kijken naar de mogelijkheden voor ruildagen;
Hier is naar gekeken. Wanneer er plek is, is het toegestaan een dag te ruilen
(binnen de schoolweek). Besloten is om het verder niet te ‘promoten’ en het ook
niet verder uit te breiden.

-

Werving voor de sport OCBSO.
We hebben geprobeerd ouders te
werven voor de sport OCBSO, maar
dit is helaas niet gelukt. De
oudercommissie van de normale
BSO bespreekt ook
aangelegenheden voor de sport
BSO. Met ingang van maart 2017
hebben we 1 nieuw lid. We blijven
werven.

In het schooljaar 2016-2017 heeft de oudercommissie de volgende onderwerpen
besproken:
Inspectie GGD
In oktober 2016 heeft een inspectie
van de GGD bij de BSO plaatsgevonden
(herfstvakantie). Hierbij is vastgesteld
dat de leidster-kindratio niet op orde
was (1 kind te veel). Dat kwam doordat
niet alle ouders hadden ingetekend. De
BSO heeft hierop gereageerd en
maatregelen getroffen. Iedereen moet
van te voren inschrijven. Niet
ingeschreven, betekent dat je geen
plek hebt op de BSO.
In het voorjaar is een voorinspectie uitgevoerd bij de sportBSO. Hieruit kwamen geen
opmerkingen.
Toezicht en Pedagogisch beleidsplan
Het Pedagogisch beleidsplan en locatie specifiek werkplan (voor de sportBSO) zijn
besproken. Het beleidsplan is weinig gewijzigd t.o.v. het vorige beleidsplan.
Activiteiten
Het aanbod van activiteiten is ook regelmatig besproken. Welke workshops worden
aangeboden, welke uitjes worden tijdens de vakantie georganiseerd, wat wordt er
geknutseld, gebruik van speelveld, enz.

BOinK
De oudercommissie van de BSO is lid van BOinK. BOinK vertegenwoordigt de belangen
van de ouders bij beleidsmakers, in adviesraden, bij politici, ondernemers en
inhoudsdeskundigen. Op deze manier oefenen ze invloed uit op wet- en regelgeving,
financiering en kwaliteitsontwikkeling in de kinderopvang. Daarnaast is Boink een
platform voor oudercommissies om ervaringen te delen en te informeren.
In de vergaderingen zijn de nieuwsbrieven van BOinK besproken. O.a. de wetswijzigingen
en de consequenties daarvan voor BSO Helmgras, de wijziging in de beroepskracht –
kindratio (m.i.v. 2019) en de factsheets van BOinK zijn gebruikt bij het actualiseren en
toetsen van de reglementen en beleidsdocumenten.
Personele aangelegenheden - samenwerking
In de overleggen zijn ook de personele aangelegenheden aan de orde gekomen.
Wijzigingen in de pedagogisch medewerkers en de vervanging van de coördinator van de
BSO.
De oudercommissie is ook aanwezig geweest bij de sollicitatiegesprekken voor de
tweede coördinator van de BSO en een pedagogisch medewerker.
Ook de samenwerking tussen de
oudercommissie en de BSO is onderwerp
van gesprek geweest om uit te spreken dat
er naar de mening van de OCBSO niet
voldoende gehoor werd gegeven aan
gemaakte afspraken. De BSO heeft hier op
gereageerd en alles loopt nu naar
tevredenheid.
Tarieven
De tarieven zijn per 1 januari 2017 met 4%
verhoogd. De directie heeft de begroting
toegelicht. De verhoging houdt verband
met de CAO-verhoging in het afgelopen jaar.

Wachtlijst
De coördinator van de BSO heeft ons regelmatig op de hoogte gehouden van de
wachtlijst. Dit ook in verband met de sportBSO en de openstelling op de vrijdagmiddag.
BSO jaarfeest
Het BSO feest met ouders is op 19 januari 2017 gehouden met als thema landen.
De leidsters van de BSO hebben voor het feest goed voorbereid en hele leuke
activiteiten bedacht.
Het was een feestelijke middag met als afsluiting een dansje waarbij alle kinderen
meededen.
De sfeer was goed, het feest was goed georganiseerd. De OCBSO heeft zich goed
kunnen laten zien en dit alles onder het genot van een lekker hapje en drankje. Voor het
feest was van te voren een begroting gemaakt. De gemaakte kosten zijn binnen deze
begroting gebleven.
Een aandachtspunt voor volgend jaar is het nog meer betrekken van de ouders van de
kinderen.

Overige onderwerpen
Naast bovengenoemde thema’s zijn de volgende onderwerpen ter sprake gekomen:
-

De website van de BSO;

-

De inrichting van de BSO;

-

Het jaarverslag van de OCBSO 2015-2016;

-

Jaarverslag klachtenregeling;

-

De openstelling van de BSO op vrijdagmiddag;

-

Flexibele contracten (met een minimum afname) versus contracten voor
incidentele opvang;

-

Het beleid m.b.t. het eten;

-

Werving nieuwe leden OCBSO;

-

De sportBSO. Evaluatie tips en tops.

NOG OP TE PAKKEN PUNTEN in 2017-2018:
(Huishoudelijk) reglement van de oudercommissie
Werving leden OCBSO.

