Notulen Oudercommissie BSO SOOS, Klein Heyendaal. 10 juni 2021.
Aanwezig: Ilse de Bokx, Carla van Swelm, Roland van der Horst (vz), Kirstin Horn (secr.)
Volgende vergadering: volgt

1. Roland opent de vergadering. Fijn dat het weer live kan na het afgelopen jaar.
2. Notulen 17 december 2020 (Vorig overleg is komen te vervallen door lockdown).
Geen aanvullingen.
3. Mededelingen bestuur:
-Ilse vertelt dat er veranderingen aan zitten te komen (lange termijn). De SER heeft
de overheid geadviseerd om universele Kinderopvang aan te bieden in de vorm
van 2 dagen voor iedereen.
-Er is steeds meer aandacht voor oudere kinderen op de BSO. Doel is om kwaliteit
te verhogen voor de 9+ doelgroep. SOOS heeft hier aandacht voor door het bieden
van meerdere activiteiten aan deze groep (sport, knutselen, koken).
-Er is een beweging gaande om te kijken naar kwaliteit van een branche, los van
school. Waar eerder zoveel mogelijk op school werd aangeboden, krijgt kwaliteit
nu steeds meer prioriteit.

4. Er zijn weinig veranderingen geweest in de organisatie. Sinds een jaar bestaat er
een samenwerking met KDV de Tweeling.

5. Corona stand van zaken
- Er waren wat meer opzeggingen dit voorjaar. Vooral onder wat oudere kinderen,
maar ook als gevolg van Corona.
- Er is één besmetting geweest bij een BSO/TSO medewerkster. Dit is volgens
protocol afgehandeld.
6. Groepsindeling
- De BSO is van 4 naar 3 groepen gegaan. Oranje boven is verdeeld in 3
subgroepen.
- De indeling wordt na de zomer, of bij versoepelingen, geëvalueerd.

7. IKK (Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) 2025 stand van zaken
Wat betekent dit voor BSO SOOS? Op alle punten voldoet SOOS BSO. De taaltoets
is nieuw en vóór 2025 moeten alle medewerkers aan de taaleis voldoen . Voor
Klein Heyendaal gaat het om 1 medewerkster die een taaltoets moet halen (B2 bij
het ROC).
8. Personeelszaken
- Er is 1 nieuwe (ervaren) medewerkster die van Klokkkenberg komt voor 2 dagen
per week. Verder heeft Klein Heyendaal een stabiel team.
9. Wvttk
- Roland merkt op dat hij weinig feeling heeft momenteel met hoe het is op de
groepen. Voorheen liep je als ouder geregeld even binnen, dat is het afgelopen
jaar niet zo geweest. Is het een idee om een jaargesprek met betreffende
leid(st)ers aan te bieden? Carla zal de behoefte hieraan na de zomervakantie
peilen.
- Standaard ruilmogelijkheden zijn verruimd naar 6 weken. Ilse vraagt of er veel
gebruik van ruilen in de zomervakantieweken wordt gemaakt. Inschatting is dat
10-15 gezinnen hier gebruik van maken.
- Verzoek van Ilse voor planning vergaderingen volgend schooljaar: gaarne 1
moment rond eind oktober/begin november i.v.m. nieuwe tarieven.

10. Vergadering gesloten.

