
Notulen OC BSO 19 januari  2015 20.00 uur locatie Visser t Hooft 

 
Aanwezigen: 
Namens MR: Leo 
Namens BSO: Karin 
Namens OC BSO: Sacha, Stefanie en Yvonne 
 
Mededelingen en acties sinds vorige vergadering door BSO oudercommisie: 
 
- Behoeftepeiling zomersluiting; gebleken is dat er geen behoefte is aan uitbreiding 
zomeropvang naar 6 weken. Van 17 reacties: 14 waarschijnlijk geen gebruik, 3 
waarschijnlijk wel gebruik. We kunnen tzt opnieuw deze vraag uitzetten. 
- Betrokkenheid bij nieuw personeel: Yvonne is namens OC BSO (en Leo namens MR) 
betrokken geweest bij gesprekken met kandidaten voor de vacature die vrij kwam na vertrek 
van Cathelijne. Helaas is er uiteindelijk geen kandidaat uit voort gekomen. Tijdelijk zijn die 
uren opgevangen door Samara. 
- Bespreking en uitkomst prijsverhoging uurtarief per januari 2015 
De BSO commissie is in gesprek gegaan met Karin en Fred over de volgens de commissie 
buitenproportionele voorgestelde prijsverhoging van 6,45 (2014) naar 6,75 per uur (stijging 
van 4,7%) in 2015. Dit stond haaks op het overheidsadvies van een stijging van 2%. 
Aangezien de commissie, de school en BSO ook de kwaliteit en het aanbod van de BSO 
belangrijk vinden zijn we op 6,65 uitgekomen (prijsstijging van 3%).  
 
Vaste agendapunten 
1. De uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de directie met betrekking tot: 

• a. aantal kinderen per leidster – zelfde gebleven 
• b. groepsgrootte – zelfde gebleven, nog steeds wachtlijsten. Oudere kinderen stoppen 
niet met BSO in groep 7 en 8 dus geen doorstroom. 
• c. opleidingseisen beroepskrachten – zelfde gebleven 
• d. inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding 
ingebracht door Karin: 
GGD/wijzigingen OC & Inspectie: Map RIE (Risico-inventarisatie en –evaluatie)moet 
inzichtelijk zijn voor ouders en op een makkelijk vindbare plaats terug te vinden zijn. 
2. Pedagogisch beleidsplan;  
3. Voedingsaangelegenheden; geen veranderingen 
4. Opening- en sluitingstijden; geen veranderingen 
5. Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van 
de klachtencommissie; 
6. Status contracten personeel (sinds vorige vergadering); Cathelijne weg, Arjan vast 
contract, Linda vast contract. Esther 4 uur (donderdagmiddag), tot augustus 2015? 

Overige punten:  

Veiligheid: Oudercommissie zou het op prijs stellen als jongste kinderen niet in bosjes / 
in buurt van het hek spelen. Het hek staat vaak open en er is daar niet genoeg overzicht 
voor de begeleiding. 

Peuterspeelzaal: Optie van peuterspeelzaal is besproken. Daar is nog geen 
duidelijkheid over. 

 

 

 
W.v.t.t.k. 
 
 



 
Rondvraag 

 


