
Notulen 

Vergadering  Oudercommissie BSO Groote Wielen Rosmalen 

Datum 7-11-2019 

Locatie Lokaal BSO 

Aanwezig: Jessica van Herwaarden(manager BSO) 

 Gwen van Amelsfort (ouder, lid) 

 Floortje Heijnen (ouder, voorzitter) 

 Anouk Schapendonk-Persoon (ouder, lid) 

 Maartje Mantel (ouder, lid) 

 Maartje Knippels(ouder, lid) 

 

1. Opening/ mededelingen/ vaststellen agenda/ actiepunten vorige 

vergadering. 

- Floortje opent de vergadering, Maartje Knippels notuleert. 

 

2.  Actiepunten vorige vergadering 

1. De schoolapp wordt bijgewerkt met de juiste gegevens. 

4. Rond verjaardag van het kind worden ouders uitgenodigd voor het 

mentorgesprek. Hierin worden de doelen van het pedagogisch beleid als 

uitgangspunt genomen. 

5. Voedingsbeleid is ontvangen.  

3. Terugkoppeling uit COC/centrale organisatie.  

-Tarieven 2020  

OC heeft de adviesaanvraag prijsbeleid 2020 ontvangen.  

Hierop is een duidelijke stijging van de prijzen zichtbaar. OC heeft vragen gesteld 

vanwege de stijging boven het KOT-tarief. 

Opvallend hierin was o.a. de stijging in de kosten van de huisvesting. Ons 

Kindbureau huurt via de gemeente en deze vraagt enorme tarieven. OKB is hierover 

in gesprek met de gemeente.  

De zwemles zorgt voor een tekort van €45000,-. Zwemles kan nu alleen nog 

afgenomen worden indien er ook een BSO dag wordt afgenomen. COC heeft 

adviesrecht voor de workshops. Tevens is het tekort ontstaan doordat de Lanen nog 

niet met volle bezetting is gestart. In 2020 is de begroting van de Lanen positief. 

Tevens kan er een besparing van €55000,- door middel van de 3-uurs regeling in te 

zetten. 

Tevens is er een stijging door Cao maatregelen en de periodieken. 

De OC stemt in met de verhoging en adviseert om een duidelijke brief naar ouders 

op te stellen waarin transparant wordt gecommuniceerd. 

 

- Overige zaken vergadering 30-9 en 29-10 



*Kindcentrum(bso en school) hanteert 1 antipest protocol. 

*De samenwerking tussen Kanteel en Ons Kindburea wordt onderzocht. Half 

December is het advies gereed van een onafhankelijk bureau. 

*Vanaf 2020 blijven ruildagen 1 jaar geldig, mits 48 uur vooraf doorgegeven. Dit 

kan dan gemakkelijk via de nieuwe app Flexkids. Tegoed kan ook gebruikt 

worden voor VSO of een studiedag. De aanvraag voor extra opvang verloopt ook 

via de app, waarbij meteen zichtbaar is of er plaats is. 

4. Pedagogisch beleid:  

- Stand van zaken vorming kindcentrum De Groote Wielen 

Krijgt steeds meer vorm. Beleid wordt nu geschreven. Aleid verzorgt een cursus 

spelend leren voor 0-6 jaar. Hierbij is school ook betrokken.  

De verbouwing van het KDV is uitgesteld, onduidelijk hoe dit verder verloopt. 

- Samenvoegen OC BSO en KDV 

OC BSO is positief over de samenvoeging met de OC KDV. Jessica nodigt OC KDV 

uit voor de volgende vergaderingen. Daarna zal de samenwerking met de MR op de 

agenda staan. 

- Nieuw pedagogisch beleid sept 2019  

Medio december 2019 komt er een nieuw pedagogisch beleid. Deze zal de 

volgende vergadering op de agenda staan. 

5.  Veiligheid (vast agendapunt, geen input deze vergadering): Geen 

input. 

 

6.  Voedingsbeleid (vast agendapunt): Geen opmerking op het ontvangen 

voedingsbeleid 

 

7.  Gezondheid (vast agendapunt, geen input deze vergadering):  

Geen input 

 

8.  Kwaliteit 

- App Konnekt 

Er komt per 1-1-2020 een nieuwe app Flexkids. De Konnekt app gaat dan stoppen. 

 

- Doorstroming KDV naar BSO  

Indien een kind doorstroomt van KDV naar BSO moest deze opnieuw worden 

aangemeld. Dit is geen klantvriendelijke situatie. Dit wordt nu ondervangen door de 

Flexkids App. 

Tevens wordt er vanuit de adminstratie een brief verzonden dat de mogelijkheid 

bestaat om de opvang KDV langer laten doorlopen. Verzoek moet een maand 

voorafgaand worden ingediend. Dan is de startdatum school nog niet altijd duidelijk. 



 

- Communicatie rondom aanwezigheid medewerkers 

Via nieuwsbrief school wordt (langdurige) afwezigheid van medewerkers doorgeven. 

 

- Ophalen kinderen 

Pm’ers houden een lijstje bij waar de kinderen zich bevinden. Indien kind op de 

speelplaats wordt opgehaald, dit graag doorgeven aan pm’er. Dit kan ook bij Pm’er 

op de speelplaats. Dan wordt er naar betreffende groep gebeld. Vanaf 2020 kan de 

Pm’er dit ook via de Flexkids App doen. 

 

- wenselijke informatiestroom ouders BSO 

Alle informatie rondom BSO komt in de nieuwsflits van school. 

9. Aanbod  

De uitkomst van de brainstorm staat op de agenda van de volgende vergadering. Er komt vanaf 

2020 een nieuwe invulling van het vakantieprogramma. Tevens wordt er vanaf 2020 met 

Doenkids gewerkt.  

 

10. Wvvttk 

Data 2020 

5-3: 20:00  pedagogisch beleid, advies workshops, voorzitterschap OC. 

2-7: 20:00  GGD rapport, RIE 

5-11: 20:00 prijsbeleid 

 

11. Rondvraag/ sluiting van de vergadering 

Floortje sluit de vergadering om 21:30 uur. Volgende vergadering: 5-3-2020 

 

Actielijst 

Nr. Omschrijving Wie Status 

1. Gegevens manager aanpassen op de site.  Jessica open 

2. Status Judo lessen Jessica open 

4. Mentorgesprekken moeten 1x per jaar 
aangeboden worden, gebeurd nu niet. Duidelijk 

kenbaar maken voor ouders wat het inhoud. 
 

Jessica gesloten 

8. Samenvoegen OC KDV en BSO: uitnodigen Jessica open 

9.  Pedagogisch beleid toesturen Jessica open 

 

 

 


