
 

 Notulen oudercommissievergadering  
8 mei  
Aanwezig	:	Richard,	Yvonne,	Jolanda,	en	Christien	Afwezig	:	Jesica	en	Kirsten	Locatie	:	BSO	
Varenstraat	Datum	:	8	mei	2017	 
1. openingen  
Geen bijzonderheden  
2. notulen 25 januari  
· Top BSO: Shirley is verantwoordelijk voor het invoeren van deze methode. Door 
omstandigheden zijn ze nog niet zover als ze zouden willen, maar het heeft zeker de 
aandacht. In de vorige notulen stond dat dit was voor de kinderen van 10 tot 12 jaar ,maar 
het wordt aangeboden vanaf 9 jaar.  
· Beleidsplan: deze stukken kunnen we in mei verwachten. Het is de bedoeling dat de 
oudercommissie deze stukken bekijkt en idn verbeterd.  
· 3f-toets: deze wordt in juni afgenomen. De leidsters zijn druk bezig met oefenen.  
· Personeel: in de notulen staat dat er veel wisselingen zijn geweest mbt het personeel. 
Christien is het hier niet mee eens. Als je weet dat er 20 leidsters zijn en er zijn er 3 
gewisseld. Dan valt dit inderdaad mee.  
 
3. financieel.  
We komen €7,- te kort. Christien doet €50,- in de pot. De bonnetjes van 2015 zijn gegeven 
aan Christien. Zij zal hier een overzicht van maken.  
4. fotograaf  
Er zijn vanuit de ouders nogal wat opmerkingen gekomen betreft de fotograaf. Ouders 
hebben verschillende hoeveelheden gekregen voor hetzelfde geld, nabestellen ging 
moeizaam, geen speelde foto, kwaliteit niet goed. Christien heeft contact met haar 
opgenomen. Zij heeft broer-zus foto gratis gegeven. Er is nu afgesproken dat dit niet meer 
gaat gebeuren. Of alle ouders een foto gratis of niemand. Verder zal er gevraagd worden of 
het mogelijk is dat er via internet nabesteld kan worden.  
Team heeft het overigens wel positief ervaren. Kinderen werden in de groep gefotograafd en 
het dagritme kon gewoon doorgaan zoals de kinderen dat gewend zijn.  
5. inbreng Christien  
· Ze zoeken nog een leidster voor de zomervakantie/ vervanging zwangerschapsverlof.  
· De tussentijdsopvang van de Radonkel wordt overgenomen door ’t Parapluutje.  
· Veel positieve lof over de gezonde voeding die nu wordt aangeboden.  
 



6.dag vd leidsters/jaarvergadering  
Deze punten komen terug op de volgende vergadering. Na de zomervakantie zal er een brief 
meegaan met de ouders over wat we gaan doen voor de dag vd leidsters.  
7. nieuwsbrief  
Geen	bijzonderheden.	


