
Notulen oudercommissie BSO      4 juni 2012 

Aanwezig: Karin, Melanie, Cindy, Mascha en Lisette 

 

1. Opening 

 Martine Vreeburg stopt per 1 september met haar werkzaamheden voor de BSO 

Visser ’t Hooft. Gezocht zal worden naar een nieuwe kandidaat met SPW 4. Vanuit de 

oudercommissie zal 1 vertegenwoordiger bij de sollicitatiegesprekken aanwezig zijn. 

 Rachel Hoogervorst stopt haar werkzaamheden voor de oudercommissie van de BSO, 

omdat haar kinderen geen gebruik meer maken van de BSO. Hiermee komt er 1 

plaats in de oudercommissie vrij. Gezocht wordt naar een nieuw lid. 

 

2. Notulen vorige vergadering 

De notulen van de vorige vergadering van 23 januari 2012 worden vastgesteld. 

 

3. Ingekomen stukken        

3.a. notulen gezamenlijk overleg van 11 april 2012  

Melanie was aanwezig bij het gezamenlijk overleg van de MR, team en oudervereniging. 

Vanuit deze groep komt de vraag om suggesties aan te dragen om het leerlingenpeil boven 

de 200 leerlingen te houden. 3 juli is de gezamenlijke vergadering waarin dit onderwerp 

besproken zal worden. Hieronder een aantal ideeën die genoemd zijn en die tijdens de 

vergadering genoemd kunnen worden: 

 Verbeter de website van de school 

- Tevredenheids onderzoek op de website 

- Schoolresultaten op de website 

 Maak meer gebruik van gratis publiciteit, zoals persberichten. 

 Klassenouders betrekken bij de MR. 

 Maak de BSO nog aantrekkelijker voor nieuwe ouders:  

- aanleg van een fruittuin/moestuin: Een aantal vaste planten, een 

beschikbaar deel van het schoolplein, mogelijke inzet van leerlingen van het 

Clusiuscollege en wat  tuingereedschap. Een eenmalige investering (mogelijk 

sponsorproject) voor een permanente en zichtbare activiteit. 

- Veel kinderen willen timmeren en hutten bouwen. Een mini-timmerdorp. 

- Meer activiteiten organiseren, zoals: gitaarlessen, percussielessen, 

typelessen, yogalessen.  

 

Tijdens de gezamenlijke bijeenkomst is de juridische structuur van de oudercommissie van 

de BSO besproken. De oudercommissie BSO valt officieel onder de MR, maar is een vereiste 

van de GGD. Daarmee is de juridische status van de OC BSO binnen de stichting Tabijn 

onduidelijk. Vastgesteld wordt dat tot de oudercommissie BSO tot nader orde 

beslissingsbevoegd is. 

 

4. Evaluatie voorjaarsfeest 



Ouders, leden van de oudercommissie en de medewerkers van de BSO vinden het mei-feest 

(24 mei)  geslaagd. De medewerkers en de kinderen hebben erg hun best gedaan op de 

versiering en de hapjes. De ballonnen zorgden voor een speciaal tintje. Door de warmte 

konden deze slecht opstijgen en dat maakte het extra grappig. Er was een grote opkomst, het 

weer zat mee en met het beschikbare budget is er in korte tijd toch een erg leuk feest 

gecreëerd. 

Het feest is voor herhaling vatbaar. Toch zijn er verbeterpunten te noemen: 

- Niet te vroeg van te voeren vergaderen 

- Snellere reactie op de mailwisseling 

- 1 persoon stuurt aan 

Ook beseffen wij ons dat we een nieuwe groep zijn, die nog wat moet wennen aan elkaar en 
aan de organisatie. 
 
Het feest is bekostigd uit het activiteitenbudget van de BSO. Jaarlijks is dit budget 3000 euro 
verdeeld over 48 weken. 
 
Uitgaven feest:  

36,00 patat 
15,00 bakjes 
35,00 ballonnen 
130,00 boodschappen 

TOTAAL 216,00 
 

Er zijn twee ballonnenkaartjes terug gekomen.  
  

 Lisette maakt een persbericht over het feest en stuurt dit naar Karin. Karin zorgt er voor dat 
de PR commissie op de hoogte is van deze activiteit. 

 
5. Rondvraag 

Is er een vrijwillige bijdrage mogelijk? Voor bijvoorbeeld: verjaardagen/afscheid 

medewerkers e.d. 

Omdat er een penningmeester aangesteld zou moeten worden, een bankrekening geopend 

zou moeten worden, er verantwoording afgelegd zou moet worden, is het niet wenselijk om 

een vrijwillige bijdrage in te voeren. Wel zal Cindy navragen of er vanuit school budget voor 

is. 

  

6. W. v.t.t.k. 

Arjan zal als ICT-er de website van de BSO verbeteren. Karin vraagt naar mogelijke info voor 

op de website: 

- Foto’s van de BSO onder de BSO plaatsen 

- Contactgegevens 

- Nieuwsbrief 

- Vakantieplanning en overige data 

- Reglement 

- Rubriek: Even voorstellen 

- Ideeënbus 

 



7. Nieuwe data 

3 juli gezamenlijke vergadering MR, team, oudervereniging en oudercommissie BSO 

2 oktober 19.45 uur oudercommissie BSO 

Vergaderpunten: 

- Sinterklaas cadeaus 

- Zomersluiting 

- jaarplanning 

 

 

  


