
Beste ouders van BSO Visser 't Hooftschool, 

  

U heeft aangegeven middels een invulstrookje of op het aanmeldingsformulier van uw zoon / dochter 
dat u wilt deelnemen aan de oudercommissie van de buitenschoolse opvang. 

Heel graag wil ik hiervoor drie voorsteldata neerleggen om de eerste vergadering te laten 
plaatsvinden. 

  

 maandag 24 oktober   
 maandag 31 oktober  

 dinsdag 1 november 

De vergadering plaats in Visser 't hooftschool om 20:00 uur. 
In deze vergadering wil ik graag starten met de volgende agenda. Bijgevoegd heb ik het huishoudelijk 

reglement en het reglement oudercommissie welke besproken moeten worden. Wanneer we een 

datum hebben vastgesteld is het fijn als iedereen deze stukken gelezen heeft. Wanneer er 
opmerkingen, aanvullingen of wijzigingen moeten worden doorgevoerd kan dat vrij snel worden 

gedaan. 
  

Op deze eerste avond van de oudercommissie wil ik na een half uurtje de oudercommissie van 

Toermalijn laten aanschuiven om de punten 6, 7 en 8 samen door te nemen. Bij de samenwerking 
willen we deze punten gelijk houden. 

  
Heel graag hoor ik van iedereen welke avond(en) je kunt. 

  
Met vriendelijke groet, 

 Natasja Bosman 

  
  

  
Agenda  

  

01. Opening en voorstelronde 
  

02. Rol van de oudercommissie  
        - Verdeling functies / taken 

  
03. Huishoudelijk reglement en reglement oudercommissie 

        -  Bespreken, vaststellen en ondertekenen 

  
04. Ervaringen eerste weken bso 

  
05. Voorinspectie GGD en inspectie 22 november 2011 

        -    invullijsten oudercommissie 

  
06. Uurprijswijziging per 2012 ; toelichting  

  
07. Vakantiestop zomervakantie 2012; toelichting 

  

08. Centraal overleg oudercommissie Toermaijn en Visser 't Hooft: 
        -    kennismaken 

        -    uurprijs per januari 2012 
        -    vakantiestop 2012 

  
09. Rondvraag / Datum nieuwe vergadering 

  

10. Sluiting 



Verslag vergadering oudercommissie BSO Visser ’t Hooft 
Datum: 01-11-2011 

Voorzitter: Natasja Bosman (eenmalig) 
Aanwezig: Alle leden oudercommissie m.u.v. Rachel Hoogervorst (met afbericht), Fred de Wildt en 

      later twee leden van de oudercommissie BSO Toermalijn. 
 

01. De vergadering wordt geopend door Natasja Bosman. Na een kort voorstelrondje legt zij uit 
wat de functie is van een oudercommissie van de buitenschoolse opvang. De 
oudercommissie kan het management van de buienschoolse opvang gevraagd en 
ongevraagd van advies voorzien op gebieden als: veiligheid en gezondheid, 
activiteitenaanbod, vakantieregeling, prijswijzigingen e.d.  
Om de oudercommissie goed te laten verlopen is er een taakverdeling.  Met elkaar komen 
we tot de volgende samenstelling. 
 

Naam Functie Kinderen  

Melanie Hollenberg Voorzitter Denis Boom 

Cindy Smit Secretaris Justin en Julie 

Rachel Hoogervorst Lid Veerle en James 

Lisette van Assema Lid Sofie en Julia 

Mascha Bernoski Lid Chantal Brocken 

Ageeth Willems Lid Cilian en Aïcha 

 
Afgesproken is dat de eerste vergadering genotuleerd wordt door Natasja. Bij volgende 
vergaderingen gebeurt dit per toerbeurt. 

 
06 / 07 / 08 

Bij het aansluiten van de oudercommissie BSO Toermalijn besluiten we eerst de punten 6,7, 
en 8 te bespreken, zodat na afloop van deze punten deze oudercommissie weer kan 
vertrekken. Natasja legt uit dat het handig is om één keer per jaar, rond deze periode, en 
centraal overleg van oudercommissies van samenwerkende scholen in Castricum te plannen. 
Hierin kan tot overeenstemming worden gekomen wat de hoogte is van een eventuele 
prijsverhoging en bijvoorbeeld een gezamenlijke vakantiestop. 
Marina van Staveren (VZ oudercommissie BSO Toermalijn) en Corine Bruynes (secretaris) 
stellen zich voor. 

 Dan wordt de inflatiecorrectie besproken van € 6,08 naar € 6,20. Hierover heeft 
iedereen een toelichting ontvangen per mail. De coördinator heeft de verhoging 
gestaafd bij Dhr. E.Hubert van de afdeling financiën stichting Tabijn.  

Na de toelichting over de verhoging geeft het centrale overleg advies om ieder jaar tegen het 
licht te houden of een verhoging noodzakelijk is. V.w.b. de wijzigingen in de kinderopvang en 
de kindtoeslag zal een verwijzing in de nieuwsbrief komen naar betreffende site. 

 De zomerstop wordt ook besproken met beide commissies. De buitenschoolse 
opvang van Visser ’t Hooft  is vanuit het verleden gewend dat de kinderen werden 
opgevangen gedurende de hele vakantie. Natasja legt uit dat dit met de startende 
organisatie waarin een beperkt aantal pedagogisch medewerkers werkt nog niet 
mogelijk was. Om tegemoet te komen aan de wensen van ouders en in het 
vooruitzicht hebbende dat beide scholen nog een pedagogisch medewerker aan 
kunnen nemen stelt zij voor de zomerstop 2 weken te laten zijn i.p.v. 3 weken. 
Hiermee wordt unaniem ingestemd. De oudercommissie adviseert de weken 1, 4, 5 
en 6 open te zijn en de weken 2 en 3 dicht in verband met de bouwvak en het late 
tijdstip van vakantie in de noordregio. Dit advies wordt overgenomen. 



Natasja zal in de eerst volgende nieuwsbrief de wijzigingen opnemen. 
 
03  Zonder de oudercommissie van Toermalijn lopen we het reglement van de oudercommissie 

door en het huishoudelijk reglement. Deze wordt vastgesteld en ondertekend met 
aanpassing van het emailadres van de oudercommissie. 

 
04.  De eerste ervaringen met de buitenschoolse opvang in eigen beheer zijn positief te noemen. 

De kinderen hebben het naar hun zin en het team pedagogisch medewerkers is heel prettig 
in omgang. Als verbeterpunt wordt genoemd de voorschoolse opvang door een specifieke 
medewerker die te laat aanwezig is en als niet betrokken wordt ervaren. Fred de Wildt zal in 
gesprek gaan met deze medewerker. 

 
05. Voor de op handen zijnde inspectieronde van de GGD op 22 november vraagt Natasja aan de 

voorzitter om het formulier oudercommissie in te vullen en te retourneren. 
 
09. Rondvraag; 
 Fred vraagt een lid van de oudercommissie deel te nemen aan de benoemings-

adviescommissie in de volgende sollicitatieronde om een vierde pedagogisch medewerker 
aan te kunnen stellen. Macha biedt zich aan. Vastgesteld wordt dat op dinsdag 22 november 
’s avonds de sollicitatieronde zal plaatsvinden. Natasja zal niet bij dit gesprek zijn de 
coördinator die haar taken per januari 2012 zal overnemen. 

  
 Volgende datum vergadering oudercommissie Visser ’t Hooft is 23 januari om 19:30 uur 
 
Actielijst; 

- Melanie verzorgt het formulier oudercommissie van de GGD 
- Natasja stuurt een voorbeeldagenda OC naar Cindy 
- Natasja verzorgt nieuwsbrief met afgesproken punten 
- Natasja mailt iedereen de mailadressen en het verslag. 

 
10. Sluiting en dank voor ieders inzet! 
 
Verslag natasja Bosman 
 


