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Notulen oudercommissie Stichting Soos BSO-KDV  
 

Datum vergadering: 23 september 2020 

Start:   09:00 uur 

Aanwezig:   Fenneken (voorzitter), Nicole, Rik Oude Egberink, Niekaj (notulen), Ilse de 

Bokx (Soos) en Nathalie van Raaij (Soos) 

Afwezig:   Bas 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1. Vaststelling notulen voorgaande vergadering 

De notulen van 17 juni 2020 zijn vastgesteld zonder wijzigingen.  
 
2. Mededelingen en agendapunten 

2.1. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 

2.2. Taakverdeling oudercommissie 
Fenneken geeft aan dat zij haar rol als voorzitter in dit schooljaar wil overdragen, omdat zij 
overweegt te stoppen als lid van de oudercommissie. Leden is gevraagd hierover na te 
denken, Rik overweegt deze rol op zich te nemen. Ook de invulling van de rol van notulist 
zal nader worden bekeken. Dit punt staat voor de volgende vergadering weer op de agenda 
met als doel hier een besluit over te nemen. 

2.3. Coronamaatregelen 

 in de basis worden de richtlijnen van de overheid gevolgd; 

 er is een nieuwe beslisboom van kracht voor BSO en school; 

 er wordt veel extra schoon gemaakt 

 her is lastig om de maatregelen in acht te nemen tijdens het werk, Corona en de 
situatie geven extra druk, ook op de bezetting. Hierdoor worden pragmatische 
keuzes gemaakt. Advies vanuit de oudercommissie is: terug naar de basis en focus 
op de opvang. Ouders hebben hier begrip voor. 

2.4. De Bijengroep 
Deze groep blijft een aandachtspunt. De groep blijft in stand, maar gezien de bezetting en 
druk vanwege Corona wordt het aantal activiteiten verminderd. Ook is focus op de groep 
lastig, het aantal baby’s is gestegen en zorgt daardoor voor afleiding. Vanwege het aantal 
baby’s vinden de activiteiten ook op de groep plaats. 

2.5. Personeelszaken 
Het aantal kinderen dat gebruikt maakt van KDV en BSO is gegroeid. Dit is fijn, maar heeft 
wel als gevolg dat er een krappe bezetting is. Vooralsnog wordt dit opgelost doordat 
medewerkers meer uren draaien en nieuwe medewerkers zijn gestart. Doel is om de 
flexibele schil te vergroten. Personeel van BSO en KDV zijn uitwisselbaar, met de beperking 
dat de vereiste kwalificaties voor KDV hoger liggen.  

2.6. Dag van pedagogische medewerkers 
Donderdag 17 september was de Dag van de pedagogische medewerker. Alle medewerkers 
hebben een attentie ontvangen van Stichting Soos. Ilse geeft aan dat het wellicht een idee 
is om dit volgend jaar gezamenlijk met de oudercommissie op te pakken. Staat genoteerd! 
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2.7. Scholing oudercommissie (Boink) 
Leden van de oudercommissie kunnen zich inschrijven voor een online curus met 
betrekking tot de invulling en rol van deze commissie. Duur is 2 uur, kosten worden 
vergoed via Ilse. 

2.8. Proces tarieven vaststellen 
Op dit moment wordt de begroting opgesteld voor het boekjaar augustus - juli. Ilse wil dit 
graag wijzigen naar een boekjaar op basis van kalenderjaar. De begroting voor 2021 wordt 
nu opgesteld.  
Niekaj geeft aan dat de communicatie omtrent het uitsturen van en toelichting op facturen 
beter kan, hier zal naar worden gekeken.  

2.9. Overig 
Actie bekendmaking oudercommissie, Ilse doet hiervoor een voorzet. Tevens wordt het 
emailadres van de commissie gewijzigd in: oc@klokkenberg.nl. 
 

3. Rondvraag 
Ilse en Nathalie geven aan dat het gezien de drukte en bezetting erg lastig is om de jaarlijkse 
studiedag voor de medewerkers van Stichting Soos in de avonduren te organiseren. De 
oudercommissie geeft aan dat het wellicht een idee is om deze op een studiedag van de school 
plaats te laten vinden, mits voldoende vooraf gecommuniceerd. Ilse en Nathalie komen met een 
voorstel. 
 

Hiermee is de vergadering gesloten. Volgende vergadering is op 11 november (via Teams, start 09:00 
uur). 


