
Notulen 

Vergadering  Oudercommissie BSO Groote Wielen Rosmalen 

Datum 20/06-2019 

Locatie Lokaal BSO 

Aanwezig: Jessica van Herwaarden(manager BSO) 

 Maartje Knippels(ouder, lid) 

 Gwen van Amelsfort (ouder, lid) 

 Floortje Heijnen (ouder, voorzitter) 

 Anouk Schapendonk-Persoon (ouder, lid) 

 Maartje Mantel (ouder, lid) 

 

 

Volgende vergadering: 07-11-2019 

 

1.  Opening/ mededelingen/ vaststellen agenda/ actiepunten vorige 

vergadering. 

- Floortje opent de vergadering, Anouk Schapendonk-Persoon notuleert. 

- Kennismaking en voorstellen nieuwe manager Jessica 

 

2.  Actiepunten vorige vergadering 

1. Geen verdere opmerkingen op de notulen. 

 

3. Terugkoppeling uit COC/centrale organisatie.  

Er is in april een vergadering geweest. 

- gesproken over de samenwerking met de MR en hoe dit aan te pakken in de 

toekomst. 

- aangegeven wel adviesrecht te willen op de workshops en zwemmen. 

-Sluitingsdagen. Hiervoor mogen ruildagen worden ingezet. 4-5-2020, 22-5-2020 

en 27-9-2020. 

 

4. Pedagogisch beleid:  

IKK: 

-Op het moment geen wijzigingen. In september komt een nieuw pedagogisch 

beleid. 

-in november komt er een nieuw prijsbeleid. 

-Personele Zaken; wijzigingen doorbesproken. 

-GGD inspectie geweest, alles goedgekeurd. 



-Stand van zaken tov vorming kindcentrum besproken. Afhankelijk van 3 

besturen. Wachten nog op akkoord.  

-In het nieuwe schooljaar komt er een training voor 0-6 waarbij de BSO wordt 

betrokken. 

-Mentorgesprekken; zie actielijst. 

 

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

input. 

 

6.  Voedingsbeleid (vast agendapunt): Er is een nieuw voedingsbeleid. Deze 

ontvangen wij nog. 

 

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

Geen input 

 

8.  Kwaliteit 

- GGD goedgekeurd 

 

9. Aanbod  

- positief over het vakantieaanbod. 

- Iets anders dan alleen gym of knutselen. Eventueel andere workshops zoals bv. 

Boksen en thema’s. Waarmee gaat de BSO zich onderscheiden van 

conccurerende BSO’s. 

- Feedback over de Judolessen.  

 

10. Wvvttk 

- Dag van de leidster op 19-9-2019. Tijdens volgende vergadering hier op terug 

komen hoe in te vullen. 

 

- App Konnect is weer geactiveerd. Er komt een nieuwe app. 

 

- Agendapunten vaststellen voor het jaar. Juni RIE, November prijsbeleid, Maart. 

 

11. Rondvraag/ sluiting van de vergadering 

Floortje sluit de vergadering om 21:15 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Actielijst 

 

Nr. Omschrijving Wie Status 

1. Gegevens op de site en schoolapp updaten. Oude 

notule op de site vervangen. Gegevens manager 
aanpassen op de site.  

Jessica open 

2. Status Judo lessen Jessica open 

3. Stukje voor in de nieuwsbrief is aangeleverd, 
maar niet geheel geplaatst. Misschien in geheel 

plaatsen en daarbij vermelden hoe we bereikbaar 
zijn voor ouders. 

 

Allen open 

4. Mentorgesprekken moeten 1x per jaar 

aangeboden worden, gebeurd nu niet. Duidelijk 
kenbaar maken voor ouders wat het inhoud. 
 

Jessica open 

5. Nieuw voedingsbeleid krijgen we nog opgestuurd Jessica open 

6. Dag van de leidsters invulling bespreken Allen open 

7. Agendapunten vaststellen per jaar  Allen open 

 

 

 


