Notulen oudercommissie Stichting Soos BSO-KDV
Datum vergadering:

9 juni 2021

Start:

09:00 uur

Aanwezig:

Rik (voorzitter), Nicole (notulist), Ilse de Bokx (Soos) en Alicia Janssen (Soos)

Afwezig:

Niekaj

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Opening
Welkom aan Alicia! We zijn als oudercommissie blij met haar als coördinator. Veel plezier in
deze nieuwe rol.

2.

Vaststelling notulen voorgaande vergadering
De notulen zijn vastgesteld zonder wijzigingen.

3.

Mededelingen en agendapunten
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
Agendapunten
1. Introductie Alicia
Alicia is gestart per 1 juni 2021. Op maandag, woensdagochtend en vrijdagochtend werkt ze
als coördinator. Op dinsdag en donderdag werkt ze op de groep (KDV). Belangrijkste
aandachtspunt is in eerste instantie het team van de BSO: meer teamgevoel en meer
structuur, zie ook punt 2.
2. Pedagogisch beleid, verbeterpunten
Met name op de BSO is er weinig continuïteit wat betreft medewerkers. Veel verloop. Graag
weer wat extra’s bieden voor de kinderen. Dit is het belangrijkste aandachtspunt.
Alicia ligt toe dat ze willen graag werken met thema’s. Zodat er meer structuur is
(jaarplanning). Dit werd al gedaan volgens de DoenKids, maar dan meer vrijblijvend.
Verdeling in leeftijdsgroepen: maximaal 2 groepen, splitsing bijv. na groep 3. Kinderen mogen
altijd aansluiten bij activiteiten waar hun interesse ligt.
Bij KDV geen verbeterpunten te noemen op dit moment. Loopt goed. Bijengroep even op een
laag pitje vanwege Corona. Blijft wel onder de aandacht ivm oudere kinderen rupsen (2+
activiteiten).

3. IKK
1 van de belangrijkste punten die hier uit is gekomen is dat medewerkers die met baby’s
werken een babycursus moeten doen. Dit werd al gedaan bij Soos.
Taaleis: 3F
Hier zijn 2 medewerkers nog mee bezig.
Is per 2025.
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4. Corona maatregelen/ compensatie
Coronamaatregelen
Nog volgens protocol.
Gescheiden groepen, zoveel als mogelijk.
Protocollen zijn nog niet aangepast, in ieder geval tot zomervakantie. Daarna verder kijken
naar mogelijkheden voor versoepeling.
Compensatie
2 dagen dicht geweest begin juni ivm positieve besmettingen. Wat is een goede manier om
dit te compenseren?
Voorstel: ouders aanbieden deze dag(en) nog inzetten in 2021 ter compensatie.
5. Personeelswisselingen
1 medewerker BSO vertrekt helaas. Stapt over naar andere organisatie.
Lastig om nieuw personeel BSO te vinden. Wordt wel op ingezet. Bijv. ook studenten in de
zomervakantie inzetten (juli/ augustus), voor hele dagen BSO.
6.

Leden (werving) OC
Actief werven binnen rupsen groep.

7. Wvttk

-

Vraag van Nicole: voorstellen nieuwe medewerkers aan de deur (bijv. invallers, stagiaires
etc): graag oppakken binnen het team.
Afscheid Nathalie. Op persoonlijke titel en namens OC.
Bedankje Fenneken: komt nog.
Bas gaat de oudercommissie verlaten. Sluit zo nodig nog aan bij de volgende vergadering.

-

Nieuw voorstel data vergaderingen 2021/2022:

-

13 oktober 2021
10 december 2021
9 maart 2022
8 juni 2022
Tijd: 9 uur
Locatie: de Klokkenberg
4. Actiepunten
-Nicole regelt bedankje Fenneken.
-Nicole regelt bedankje Nathalie namens OC
-Alicia/Ilse benaderen actief ouders van de rupsengroep voor de OC
5. Rondvraag
Hiermee is de vergadering gesloten. Volgende vergadering is op 13 oktober 2021 om 9 uur op de
Klokkenberg.
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