
Notulen oudercommissie BSO Helmgras 1 februari 2018 
Aanwezig:  Simone Agterberg, Jiska Bours, Cindy Liefting 
Afwezig:  geen 
 

 
1. Opening en (personele) mededelingen 

▪ Er is een bericht aan de ouders verschenen over de wijzigingen per 1 januari 2018. 
Ook werd daarin verteld dat de kinderen nu een mentor hebben in de groep: een 
vaste leid(st)er die het welbevinden en de ontwikkeling van het kind volgt. 
Gesprekken tussen mentor en ouder vinden plaats op afspraak. 

▪ Het overleg tussen alle coördinatoren van de BSO’s van Tabijn wordt weer opgestart. 
▪ Er is een nieuwe stagiair bij de BSO: Daan. Hij loopt stage op dinsdag en donderdag 

op de Sport BSO en op vrijdag op de reguliere BSO.  
▪ Er wordt nog even teruggeblikt op de inspectie van de GGD en de ontbrekende VOG 

van Mitchell op de Sport BSO. Was een formaliteit en is naar goeddunken van de 
GGD snel aangepast. 
 

2. Vaststelling notulen 16 november 2017 
De notulen van 16 november jl. worden conform vastgesteld. Verslag kan op de site. 
 

3. Actiepuntenlijst 
Doorgenomen en geactualiseerd. 

 
4. Ingekomen stukken digitale postbus/nieuwsbrieven Boink 

Er zaten twee berichten in de BSO inbox. Een van een ouder die zich wilde aanmelden voor 
de OC. Jammer genoeg was het bericht van voor de kerstvakantie en was de ouder inmiddels 
niet meer beschikbaar. Wel zou zij haar man vragen om in haar plaats deel te nemen. Simone 
houdt contact met haar. Een bericht kwam binnen van de oudercommissie van de BSO van 
een Tabijn-school in Heemskerk. Die OC was het niet eens met de sluiting van de BSO tijdens 
de onderwijsstaking en wilde met andere OC’s eventueel samen in het geweer komen. De OC 
BSO Helmgras heeft de kwestie besproken met de coördinator van de BSO en laat het daar 
verder bij. Nieuwsbrieven van BOiNK gingen in op de veranderingen per 1 januari 2018 en 
handige communicatie daaromheen, zoals filmpjes van het ministerie. 

 
5. (Aanpassing van) documenten 

▪ Het pedagogisch beleidsplan en locatieplan Sport-BSO zijn opnieuw aangepast. 
Simone geeft opmerkingen door, Jiska reageert nog per mail. 

▪ Het nieuwe reglement wordt doorgenomen. Jiska neemt de opmerkingen mee en zal 
ze verwerken in een tweede versie. 

▪ Er is een nieuwe Veiligheids- en risico-inventarisatie, maar dan volgens een nieuw 
format (GGD-voorschriften). Het is raar dat het niet is voorgelegd aan de OC. Cindy 
doet dat alsnog.  

 
6. Persoonsregister 

Per 1 maart wordt het digitale persoonsregister ingevuld, waarin iedereen die in de BSO 
(vrijwilligers)werk doet, wordt opgenomen. Dat register zorgt voor een doorlopende 
(veiligheids)screening van alle werknemers, bijvoorbeeld op VOG’s. Is er iets met een 
medewerker, waardoor hij of zij het werk niet meer zou mogen vervullen, dan krijgt de BSO 
automatisch een seintje. Het levert iets extra werk op, vooral eenmalig aan de start, omdat 
alle medewerkers met de nodige papieren moeten worden aangemeld.  
 
 



7. Formulieren voor welbevinden en ontwikkeling 
De BSO gaat ontwikkeling en welbevinden van de kinderen registreren met een formulier. 
Dat formulier moet ergens worden bewaard en wel zo, dat het is in te zien door de mensen 
die ermee moeten werken. Het idee is nu dat de formulieren digitaal worden opgeslagen in 
het systeem dat school hanteert en niet in Nanny, het systeem dat de BSO gebruikt. Dat vindt 
de oudercommissie opmerkelijk: waarom is dat? En wie kunnen bij de gegevens van de 
kinderen? Hoe zit het met de regelgeving daaromtrent? De oudercommissie wil haar 
adviesrecht kunnen uitoefenen en zal Hans Ploeg vragen om meer informatie en een 
adviesaanvraag.  
 

8. Werving ouders voor de OC 
Een ouder meldt zich (zie onder ingekomen berichten) via de inbox van de OC BSO. Een 
andere ouder heeft zich aangemeld via Cindy, bij de intake van het kind. Dit kind gaat pas per 
september naar de BSO, dus de ouder zal zich ook pas aansluiten bij de BSO vanaf het najaar.  
Jiska zal wat verschillende oproepen maken voor op social schools en in Grasduinen.  

 
9. Klachten/berichten van ouders 

Geen.  
 

10. Rondvraag 
Aan Cindy wordt gevraagd of de vergaderdata van de oudercommissie kunnen worden 
opgenomen in de kalender op Social Schools. Cindy zal dat regelen.  
 

11. Volgend overleg 
19 april 2018, 19.30 uur (en daarna 28 juni 2018, ook 19.30 uur).  
  


