
NOTULEN OUDERCOMMISSIE (OC) BSO – d.d. 24 juni 013 
Basisschool Visser ‘t Hooft 
 
Aanwezig : Melanie, Karin, Franc, Stefanie en Cindy 
Afwezig :  
 
 
OPENING.  
Nieuw Lid Stefanie Vries wordt verwelkomd. Franc geeft aan te stoppen als lid ivm verhuizing 
naar Alkmaar en baan in Rotterdam. 
 
NOTULEN VORIGE VERGADERING d.d. 30 januari 2013 
Notulen vorige vergadering d.d. 30 januari 2013 zijn goedgekeurd. 
 
JAARPLANNING 
Allereerst wordt de zomervakantiesluiting aangekaart. De coördinatoren van de BSO Tabijn in 
Castricum hebben hiernaar gekeken en komen niet tot een oplossing. Dit heeft te maken met 
enerzijds het aangesloten recht op 3 weken vakantie van de medewerkers anderzijds het 
onderhoud aan de vloeren op de locaties. Ook de steeds strakkere regelgeving van de GGD 
speelt een rol. De OC vraagt door naar het functioneren van de zogeheten 'invalpool'. Het blijkt 
dat de invalpool niet altijd genoeg invallers heeft en dat er soms geen invallers beschikbaar zijn. 
De discussie wordt beëindigd met dien verstande dat de OC niet akkoord is met het vooruitzicht 
dat er ook, tegen de gemaakte afspraken in,  in 2014 een vakantiesluiting is. Voorzitter Melanie 
zal hierover met de MR in contact treden.  
 
ACTIVITEITEN  
Karin geeft aan dat er diverse activiteiten worden aangeboden aan zowel de orka's danwel de 
guppy's echter de kinderen van vooral de orka's spelen vaak liever buiten. De activiteiten 
worden wel aangeboden. Volgend jaar worden er judo- en gitaarlessen aangeboden. Ook zal 
Toonbeeld weer workshops geven. OC benadrukt hierbij dat ouders wel geïnformeerd moeten 
worden als kinderen afhaken terwijl ze zich hebben opgegeven voor een activiteit. De 
medewerkers hebben de kinderen ook gevraagd naar hun wensen voor activiteiten op de BSO. 
Karin geeft aan de activiteiten van de vakantieopvang niet meer te vermelden in de nieuwsbrief 
maar alleen aan de vakantieopvangafnemers mee te geven. OC merkt op dat het juist een sterk 
punt is om dit wel te delen zodat ouders/kinderen zonder vakantieopvang worden getriggerd dit 
toch wel af te nemen. 
 
OPENINGSTIJDEN  
OC informeert of er al meer inschrijvingen voor de woensdag- en of vrijdagmiddag zijn 
ontvangen. Karin geeft aan dat er nu 3 kinderen op de wachtlijst staan. De vrijdagmiddag wordt 
verder besproken aangezien het goed mogelijk is dat de vrije vrijdagmiddag (tot groep 5) het 
ouders zal beletten deze dag te werken en daardoor ook minder behoefte aan BSO bestaat. OC 
bespreekt dit met MR.  
 
EVALUATIE 
OC vraagt zich of er vanuit de BSO ook '10-minuten' gesprekken plaatsvinden? Op verzoek kan 
dit. Omgekeerd nodigen medewerkers de ouders van 'zorg' kinderen uit voor gesprekken. Karin 
verwijst hierbij naar de website en daarmee de algemene voorwaarden waar ouders kunnen 
nalezen wat het beleid van de BSO is hieromtrent. OC geeft aan dat het niet ondankbaar is dat 
deze informatie inmiddels is weggezakt en het adviseert dit nog eens onder de aandacht te 
brengen. 



 
TEVREDENHEIDSONDERZOEK 
Van de 40 gezinnen hebben er 27 gereageerd. Het algehele beeld is positief. De punten waar 
iets minder op gescoord is wil Karin graag delen met OC. Dit zijn voor de BSO 
aandachtspunten. 
 
1. Wat vind u van het pedagogisch klimaat?  
Het zou kunnen dat ouders niet eens weten wat hiermee wordt bedoeld. Karin zal in de 
nieuwsbrief een verwijzing naar de site maken naar het pedagogisch beleid van onze BSO. 
2. Communicatie met ouders 
De medewerkers starten binnenkort met een training communicatie met ouders.  
Verder geeft Karin aan de nieuwsbrieven bewust 3 x per jaar te versturen via Digiduif, zodat de 
info voor ouders enigszins behapbaar blijft. Complimenten van de OC hiervoor. De 
nieuwsbrieven hebben een goede uitstraling en zijn daarnaast altijd een plezier om te lezen. 
3. Inrichting van de BSO 
De afgelopen tijd is vooral in de aula hard gewerkt aan de inrichting et creëren. Zo is er een 
lekkere bank geplaatst om te lezen en door middel van mobiele kasten kunnen snel knusse 
hoekjes gecreëerd worden. Ook de keet buiten is veilig.  
4. kwaliteit aanbod 
Gezien de vele aangeboden activiteiten is dit punt eigenlijk verbaast dit de BSO en OC zeer.  
 
Uit het 'open' commentaar van het tevredenheidsonderzoek kwam ook weer de vraag over de 
voorschoolse opvang naar voren. Na de zomer zal deze behoefte opnieuw geïnventariseerd 
worden onder de ouders. De eindtijden zullen niet worden verruimd.  
 
De rode draad van bovengenoemde punten is wellicht te vinden in de lage betrokkenheid van 
ouders? 
Ook wordt vastgesteld dat de vraagstelling in sommige gevallen dubieus was en de 
gebruiksvriendelijkheid voor het invullen van dit onderzoek te wensen overliet.   
 
 
W.V.T.T.K 
Om de zichtbaarheid van de OC-leden te vergroten en bij (nieuwe) ouders onder de aandacht te 
brengen zullen de leden een korte introductie schrijven. Tezamen met een foto zal deze aan de 
ouders worden meegegeven. Voor 1 september leveren de leden bij Melanie de tekst met foto 
aan. 
 
Karin geeft aan dat er voldoende aanmeldingen zijn geweest en er zelfs wachtlijsten zijn. 
 
RONDVRAAG 
Franc wil graag blijven en is er de volgende vergadering weer bij! 
 
DATUM VOLGENDE VERGADERING 
Maandag 30-9 om 20.30 uur. Locatie: Visser ’t Hooft. 
 
 


