
 

 

Sensitivity: general 

Notulen oudercommissie BSO Helmgras, 10 februari 2021  

Aanwezig:  Cindy Liefting, Patricia Kouwenberg, Niels Vermij, Martijn Witvoet, Jacqueline Tijkotte, 

André Hoekstra 

Afwezig:  Andries de Rooij 

 

1.   Opening en mededelingen 

• Andries is afwezig n.a.v. de komst van de tweeling. 

• Punt 3 Actiepuntenlijst gaan we uit de agenda verwijderen. 

 

2. Vaststelling vorige notulen (d.d. 1-12-2020) 

Geen op-/aanmerkingen.  

  

3. Actiepuntenlijst 

 

4. Ingekomen stukken e.d. 

a.) Digitale postbus 

Geen bijzonderheden 

b.) Nieuwsbrieven Boink. 

Nieuwsbrief is ontvangen. 

c.) Klachten/berichten ouders 

Geen. 

d.) GGD 

André zal de vragenlijst z.s.m. aan Cindy retourneren. 

  

5. Bespreekpunten 

• Jaarverslag wordt meestal rond deze tijd gemaakt. Martijn zoekt een vorige versie op als 

blauwdruk voor de nieuwe. 

• Reglement: Jacqueline past het reglement aan v.w.b. de gewijzigde ledensamenstelling. 

Ondertekening zal geschieden door het document rond te laten gaan, al dan niet met 

medewerking van onze kinderen… 

  



 

 

Sensitivity: general 

• Kwaliteit van de opvang in deze tijd: Op de noodopvang is het momenteel rustig aangezien het 

alleen BSO betreft (ca. 10-20 kinderen). De noodopvang in de zeven voorgaande weken liep 

aardig. Er wordt veel schoongemaakt en gehamerd op de 1.5m-regels (binnen de mogelijkheden 

bij name met de jongste kinderen). De quarantaineregels gelden tegenwoordig ook voor 

kinderen na een besmetting. Daarom is het zinvol om toch zoveel mogelijk de 1.5m regels na te 

leven om te voorkomen dat de hele BSO-groep in quarantaine moet. De pedagogische kwaliteit 

blijft goed gewaarborgd, ondanks de beperkende maatregelen. Voor kinderen in 

schrijnende/lastige thuissituaties wordt ook noodopvang geboden. Daar waar nodig wordt 

zoveel mogelijk ook contact gehouden met het thuisfront. 

• Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang (BMK): Stichting Tabijn is aangesloten bij 

het BMK. Dat brengt een aanpassing van de Algemene Voorwaarden met zich mee, waar de 

ouders nog akkoord mee moeten gaan. Er is nog geen zicht op de verschillen met de huidige 

voorwaarden. De verwachting is dat er een duidelijke opsomming van de verschillen zal worden 

voorgelegd aan de ouders. 

• Groepssamenstelling: Ter informatie (zie ook de mail d.d. 10-12-2020): Er is van twee naar drie 

basisgroepen gegaan i.v.m. de samenstelling qua leeftijd en de bijbehorende leidster-kind-ratio. 

De groep met de allerjongste (tien) kinderen is Zee genaamd. De tweede groep, bestaande uit 

twintig kinderen is Strand genoemd. In zowel Zee als Strand zitten kinderen van 4 tot 7 jaar. De 

derde groep is Duin, met daarin maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 7 – 13 jaar. Deze 

groepsindeling is deels voortgekomen uit de leidster-kind-ratio. Voor kinderen tot 7 jaar is dat 1 

op 10, daarboven is dat 1 op 12. 

 

6. Personele aangelegenheden 

• Kimberly stopt op termijn bij de BSO en gaat (binnen Tabijn) verder als leerkracht. 

• De sfeer onder het personeel is ondanks de Corona-perikelen goed te noemen, evenals de 

bereidwilligheid om ondanks de risico’s toch te komen werken. 

• Azarja (moeder van Mans): Cindy heeft haar onlangs nog gesproken. Ze heeft OC-ervaring en is 

enthousiast. Martijn nodigt haar uit voor de volgende vergadering. 

  

7. Rondvraag 

• Cindy: de KidsConnect-app komt voor de ouders per April beschikbaar. Niet eerder o.a. in 

verband met de verwarrende restituties van de afgelopen periode(s). Ouders krijgen de kosten 

van de BSO weer terug van de SVB en Tabijn. 

• Verder geen vragen… 

 

 Volgende vergaderingen: 

Dinsdag 13-4-2021 

Dinsdag 15-6-2021 


