
Notulen 

Vergadering  Oudercommissie BSO Groote Wielen Rosmalen 

Datum 5-3-2020, 19:30 uur 

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) 

 Margot ( ouder, lid) 

 Maartje ( ouder, lid) 

 

Afwezig:  Maartje Knippels, Jozien 

 

1. Opening/ mededelingen/ vaststellen agenda/ actiepunten vorige 

vergadering. 

- Floortje opent de vergadering, Gwen van Amelsfort notuleert. 

 

2.  Actiepunten vorige vergadering 

2. Judo status staat nog steeds open, eventueel vervangen door boksen, dit 

navragen bij Jolanda. 

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

mentorgesprek. Hierin worden de doelen van het pedagogisch beleid als 

uitgangspunt genomen. Floortje geeft aan dat het bij haar niet gevraagd is, de 

anderen geven aan van wel. 

9. Pedagogisch beleid is ontvangen.  

3. Terugkoppeling uit COC/centrale organisatie.  

 

Geen vergadering vanuit COC geweest.  

 

4. Pedagogisch beleid:  

- Stand van zaken vorming kindcentrum De Groote Wielen 

Eerste vergadering samen met leden vanuit kdv 

nieuwe data bepaald voor de vergaderingen, 29-6 en 3-11 

Leden kdv geven aan dat dit misschien niet voldoende is, bepalen of het nodig is 

dat zij extra vergadering(en) plannen 

- mailadres van OC wordt ocdegrootewielen@gmail.com 

- Nieuw pedagogisch beleid wordt verder verspreid; indien er vragen of opmerkingen 

zijn dan graag aan Jessica via de mail stellen. 

mailto:ocdegrootewielen@gmail.com


- Ocreglement wordt agendapunt voor de volgende vergadering, deze moet 

aangepast worden in verband met samenvoegen. 

- Er is een stuurgroep opgericht vanuit school, bso en kdv. Er wordt onder andere 

een eigen ontwikkel leerlijn gemaakt. Stadsfoto fase 4 van 5 behaald. Pbs wordt 

vanaf 2 jaar al toegepast zodat er een betere overloop in is richting school. Ook op 

de bso wordt hier mee gewerkt. 

- Samenwerking met kanteel is nog net in verder stadium. Beide stichtingen willen 

eigen identiteit. Vraag hoe de stichtingen van elkaar kunnen profiterenen kansen 

kunnen benutten wordt opnieuw bekeken. 

- Er is merkbaar ( met name op kdv) dat de rust weer terugkeert na de splitsing.  

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

Input voor budget met btrekking tot verkeersveiligheid. Opties zijn:Kiss & ride, 

lampjes in zebra, poppetjes Victor Veilig, extra zebrapad, verkeersborden. Wordt 

lastiger omdat bij veel zaken de gemeente hier een rol in zal moeten spelen, 

Jessica noteert de opties. 

 

6.  Voedingsbeleid (vast agendapunt):  

Rijstewafel is vervangen door maiswafel. Geen eierkoeken meer ivm 

suikergehalte. 

 

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

Richtlijnen GGD worden gevolgd met betrekking tot corona virus. 

 

8.  Kwaliteit 

- Flexxkids app werkt in basis goed. Mochten er zaken niet werken dan contact 

opnemen via support@onskindbureau.nl 

- Inzetten ruiltegoed nieuwe regelgeving niet flexibel voor ouders. Zou ook bij een 

studiedag of extra uren voor vakantie ( op vrijdag voor start bso) ingezet moeten 

kunnen worden. Dit wordt in de volgende COC vergadering besproken. Jessica geeft 

aan dat de meeste organisaties op deze manier werken, maar kan bespreekbaar 

gemaakt worden. 

- Er zijn klachten gekomen over de bso op vrijdag middag. Er moet meer structuur 

komen op deze dag, dus zitten de leidsters er op dit moment wat strakker in qua 

regels. Onder en middenbouw starten op deze dag samen, bovenbouw apart. Er 

wordt na een paar weken gekeken of dit beter verloopt. 

 

9. Aanbod  

Waarschijnlijk gaat boksen aangeboden worden via de bso, wordt vervolgd. 

Verder lastig om passend aanbod aan te bieden, kinderen hebben ook niet altijd 

zin om activiteiten te moeten doen en belangrijk hierbij is dat het 



vrijetijdsbesteding is. Spelenderwijs probeert men wel met thema’s te werken en 

daar op in te spelen. 

 

10. Wvvttk 

Vanuit de RIE is duidelijk geworden dat wat zaken vervangen dienden te worden, 

dit wordt nu opgepakt. 

Verder wordt er geïnventariseerd hoe de situatie rondom de voordeur veiliger 

kan. Nu kan iedereen het gebouw zo in lopen. Dit zou bijv kunnen door middel 

van een code slot. 

Eerder in der vergadering komt een vraag over de schoolfotograaf naar voren. Is 

dit te combineren met kdv nu het echt 1 kindcentrum is? Jessica heeft dit 

genoteerd en vraagt na. 

 

11. Rondvraag/ sluiting van de vergadering 

Floortje geeft nogmaals aan dat zij het voorzitterschap graag wil doorgeven, ze 

blijft dan wel lid. Tijdens de vergadering van 3-11 zal hier een besluit over 

genomen worden hoe dit voor 2021 opgelost wordt, dit voor volgende 

vergadering nogmaals ter sprake brengen. 

Floortje sluit de vergadering om 21:30 uur. Volgende vergadering: 29-6-2020 

 

Actielijst 

Nr. Omschrijving Wie Status 

1. Gegevens manager aanpassen op de site.  Jessica gesloten 

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 open 

8. Samenvoegen OC KDV en BSO: uitnodigen Jessica gesloten 

9.  Pedagogisch beleid toesturen Jessica gesloten 

 

 

 


