
Notulen oudercommissie ( OC) BSO- d.d. 19 mei 2014 

Basischool Visser ’t Hooft 

 

Aanwezig: Cindy, Franc, Stefanie, Yvonne, Sacha en Karin 

Afwezig: - 

 

Notulen vorige vergadering d.d. 11 maart 2014 

Notulen van de vorige vergadering d.d. 11 maart 2014 zijn goedgekeurd 

Oudercommissie: 

De oudercommissie is uitgebreid met Yvonne Nieuwenhuizen. Cindy en Franc verlaten de OC. Hierdoor 

bestaat de oudercommissie uit drie leden; Stefanie, Sacha en Yvonne. Dat is het minimum voor de 

oudercommisie. Karen gaat op zoek naar een vierde lid. Zodra de OC compleet is zullen ook de rollen: 

voorzitter, secretaris, specialist regelementen  verdeeld worden. De map met informatie van de 

voorzitter is wel alvast overgedragen aan de nieuwe commissie. 

 

Zomersluiting:  

De oudercommissie wil graag een behoeftepeiling laten plaatsvinden over de zomersluiting. Met Fred 

zal dit zo spoedig mogelijk worden besproken.  Karen zal een kostenoverzicht maken wat twee weken 

extra opvang gaat kosten. Het doel is om in september in kaart te hebben wat de behoefte is van de 

ouders, zodat in januari 2015 duidelijkheid is over het aantal weken opvang in de zomervakantie. 

 

Vaste agendapunten: 

1. De uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de directie 

a. GGD: - 

b. Groepsgrootte: 

Het aantal kinderen per leidster: Op dit moment zitten er 20 kinderen bij de Orka’s en 20 bij 

de Guppy’s.  Er zijn nu echter te veel kinderen die moeten doorstromen en te weinig die 

stoppen. Voorstel Karin is om de verhouding bij uitzondering te wijzigen in 18 Guppy’s en 22 

Orka’s. Voor de Orka’s mag dit officieel tot 30 bij 2 leidsters dus akkoord OC. 

c. Opleidingseisen beroepskrachten:  

OC wil  graag minimaal SPW4 , liever geen SPW 3. 



OC wil graag betrokken zijn bij eventuele vacatures. Bij Fred dan ook vacaturetekst 

opvragen. 

d. Inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding: 

Karin houdt stagiaires af. Alleen in geval van nood. 

 Ingebracht door Karin: GGD/ wijzigingen OC & inspectie: 

 De inspectie opmerkingen zijn besproken in de OC en komen ook op de school website te staan. 

  

2. Pedagogisch beleidsplan:    

Op een aantal punten is dit aangepast en is besproken in de OC. 

3. Voedingsaangelegenheden: 

Trakteren is besproken, maar dit is akkoord als het in plaats van een koekje is. 

4. Opening- en sluitingstijden: -  

5. Vaststelling van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie: 

Nieuw is dat klachten ook via de oudercommissie van de BSO kunnen lopen. 

WVTTK: 

- Hekkenbeleid: regel is dat de hoofdingang open is en de rest gesloten. 

o Kan er een trekveer op het hek? 

- Voetbalveld is openbaar terrein, maar kinderen buiten BSO mogen er niet in. 

 

 

 

 

 

 


