
NOTULEN OUDERCOMMISSIE (OC) BSO – d.d. 18 november 2013 
Basisschool Visser ‘t Hooft 
 
Aanwezig : Melanie, Karin, Fred, Sacha, Stefanie en Cindy 
Afwezig : Franc 
 
OPENING.  
Directeur Fred de Wildt woont deze vergadering bij en wordt in het bijzonder welkom geheten. 
 
NOTULEN VORIGE VERGADERING d.d. 30 september 2013 
Notulen van de vorige vergadering d.d. 30 september 2013 zijn goedgekeurd. 
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERCOMMISSIE  
Melanie heeft het ingescande document doorgemaild en vraagt de leden van de oc om deze 
door te nemen zoals verzocht in de vorige vergadering. 
 
VASTE AGENDAPUNTEN  
Karin heeft de hoofdpunten van het reglement tav adviesrecht alsmede de hoofdpunten van het 
pedagogisch beleidsplan gemaild naar de oc. 
Deze zijn kort doorgenomen punt 5 en 7 zijn tijdens deze vergadering besproken: 
 
5. openings- en sluitingstijden: 
De zomersluiting.  
Fred heeft 4 november jl. overleg gehad met bestuur van Tabijn. Tijdens dit overleg is besloten 
dat de zomersluiting gehandhaafd blijft.Alle bezwaren van de BSO; vloer/schoonmaak school, 
personele bezetting en ggd regelgeving zijn weer kort besproken.  
Stichting Tabijn heeft 7 bso's in eigen beheer met een ieder een eigen pedagogisch beleidsplan; 
dit zorgt ook voor meer obstakels mbt de regelgeving van de GGD en oc vraagt of hier 
mogelijkheden liggen om bepaalde regels te kunnen 'omzeilen'. 
De oc is het hier niet mee eens en gaat een negatief advies voor uitbrengen. Ook zal de oc 
hierover met de MR in contact treden. 
 
Wel moeten de sluitingsweken weer worden doorgegeven aan de ouders. Dit wordt net als 
andere jaren weken 3 en 4 van de vakantie. (week 30 & 31). 
 
Behoeftepeiling loopt nog. Er zijn nog niet veel reacties. Totaal 14. Nog niet voldoende om een 
extra dag open te gaan, dan moeten er 5 aanmeldingen zijn. De aanmeldingen die er nu zijn 
richt zich vooral de vrijdag. Niemand geeft aan voorschoolse opvang te zullen afnemen. Deze 
week volgt een herinnering voor de ouders. 
 
7. wijziging prijs van de kinderopvang: 
Nu is er nog geen wijziging bekend maar verwacht wordt dat er een kleine indexatie verhoging 
zal volgen. Dit moet door de oc worden goedgekeurd. 
 
W.V.T.T.K. 
Lijst telefoonnummers oc leden (inclusief mobiel) wordt doorgemaild door Melanie. Melanie geeft 
aan per 1 januari a.s.vte stoppen als voorzitter bij de oc. Zij is gestart met een opleiding en dit 
vraagt meer tijd als verwacht.  
Ook Cindy wil stoppen als lid (secretaris) maar maakt dit schooljaar af. Karin zal voor de kerst 
een nieuwsbrief eruit doen met daarin; dringende oproep voor nieuwe oc-leden; tarief en de 
weken van de zomersluiting. 



 
DATUM VOLGENDE VERGADERING: 3 februari 2014, 2000 u. Locatie: Visser ’t Hooft. 
 
 
 


