
BSO overleg: 2020-01-21  
Opening: 17:00 uur, Visser t Hooft kantine 
  
Aanwezigheid: 
Frederike (moeder van Sam) 
Natasja (moeder van Sam) 
Els Kok 
Karin Lammertsma 
Koen (vader van Puk) 
  
1. Voorstelronde:  

Welkom Frederike! 
  

2. Inhoud: 
Gemeente heeft aangegeven dat er nieuw gebouwd mag worden. Indien er gebouwd gaat 
worden, zal dit een Kind Centrum worden. (Dit is voorlopig nog niet aan de orde). 
Transitie van School met Kinderopvang naar een Kind Centrum (vanuit Tabijn) 

  
Visie van Tabijn: 
Breed aanbod om de totale ontwikkeling van kind van 0 t/m 13 te kunnen begeleiden.  

  
Input tbv Tabijn: 
Tabijn hoort graag input hoe zij de transitie van onderwijs instelling naar "meer dan onderwijs" 
kan verbeteren. 
Men zoekt de dialoog => Invulling van haar visie geven met breed draagvlak. De wens wordt 
uitgesproken om hierbij aanwezig te zijn. 

  
Enquête wordt uitgerold, om een grotere / bredere groep aan te spreken (ook voor ouders van 
kinderen die nog niet naar Visser t hooft gaan). 

  
Feedback op de enquête: 
Frederike geeft aan de context duidelijk te willen maken in het voorwoord (Frederike geeft 
voorzet) 
Andere talen mogelijk? Weten wie geen NL spreekt? 
Afgesproken om volgende week weer bij elkaar te komen, doornemen bevindingen op de 
enquête => actie 

  
  

3. WVTTK: 
• De naschoolse opvang op sinterklaas avond en Kerstavond nu tot 18uur. Het idee speelt om dit 

naar 17uur te vervroegen. (er waren afgelopen jaar tot 18uur twee kindjes aanwezig. 
Belang van kind voorop. Binnen Tabijn is dit al zo geregeld.  

• Zelfstandigheidscontract wordt aangepast. Nu zo geregeld dat wanneer kinderen bij vriendjes 
gaan spelen en daarna terugkomen, de BSO in die tussentijd verantwoordelijk blijft =>  Dit 
wordt nu niet meer gefaciliteerd. 
Boink (landelijk kinderopvang) heeft dit uitgezocht en juridisch blijkt dit onwenselijk voor de 
BSO. 

• Studiedagen nu niet betaalde opvang. Vanuit Tabijn niet uniform geregeld. Is er een 
mogelijkheid om dit vanuit Tabijn te laten regelen.   

  
Actielijst: 
Digitaal versturen enquête (Els) 



Frederique geeft voorzet voor context in inleiding.  
Enquête doornemen en 28-01 uitkomst bespreken (allen) 
Samen komen / evt overleg met MR om naar Tabijn bijeenkomsten te gaan vanuit BSO 
commissie => 28-01-2020 
App groep opstellen om actiever voor de dag te komen. (BSO commissie) 
  

 Sluiting: 
18:25 uur 
 


