OC SOOS Klein Heyendaal 17 maart 2022
Aanwezig: Ilse de Bokx, Carla van Swelm, Kirstin Horn, Stephanie Holle (secr), Roland van der
Horst (vz)
1. Opening
2. Notulen overleg d.d. 21 oktober 2021

- Kleine wijziging: Kinderopvangtoeslag (KOT) stijgt met 0,5%.
- Verder notulen akkoord.
3. Mededelingen bestuur

- Verhuizing oranje boven: De groep oranje boven is inmiddels verhuisd van de aula naar de
ruimte boven de groene stip. Dit onder meer n.a.v. geluidsoverlast ervaren door
schoolmedewerkers. Eerder was terugverhuizing nog niet mogelijk omdat de ruimte boven
de groene stip als wisselklaslokaal tijdens de verbouwing zou worden ingezet. Dit wordt
intussen anders opgelost. Bestuur gaat ervan uit dat er geen verschil is in huurkosten. De
kinderen van oranje boven zijn enthousiast over de nieuwe ruimte; het voelt meer als ‘eigen’
plek.

- Beleidsplan: Beleidsplan hoeft waarschijnlijk niet te worden aangepast op de verhuizing van
oranje boven. Wel zal bestuur kijken of er een nieuw huishoudelijk reglement nodig is met
o.a. personele afspraken rondom het combineren van toezicht in het nieuwe lokaal en op het
grote schoolplein (voorheen was deze combinatie makkelijker vanuit de aula).

- Variëteit aanbod: Op verzoek OC licht bestuur toe hoe zij het aanbod aantrekkelijk houdt
voor ook de oudere kinderen:
- Er is een PM-er met sport-pro el aangetrokken voor 1 dag p/w. De ervaringen waren
positief. Inmiddels heeft hij zijn master afgerond en is hij vertrokken. Er wordt vanuit
dezelfde opleiding een vervanger gezocht.
- SOOS maakt al jaren gebruik van DoenKids, een abonnement op online aanbod van
activiteiten voor kinderopvangorganisaties. Het programma biedt suggesties voor een
variëteit aan activiteiten, inclusief opties voor co-creatie met de kinderen. SOOS biedt
vergeleken met concurrenten veel variatie met creatieve, kook- en sportieve activiteiten.
Suggestie van de OC is om nog te kijken wat mogelijk is op gebied van wetenschap &
techniek (dit is in verleden vaker aangeboden).

- Brandveiligheid: Samen met bouwtechnisch medewerker Josephscholen en BHV-ers is er
een rondje gedaan om brandveiligheid te controleren. De mobiele trapladder is informeel
getest, maar is geen o ciële vluchtroute. Vanuit de bovenste ruimtes is de reguliere trap de
vluchtroute; rationale is dat de materialen in deze ruimtes een half uur brandvertraging
kennen. De OC waardeert de aandacht vanuit SOOS voor brandveiligheid en heeft
aanvullende vragen over de veiligheidsmaatregelen / routes. Afgesproken wordt het
brandveiligheidsplan met de OC te delen. SOOS kijkt daarnaast zelf of een second opinion
mogelijk is.

- Personeelszaken: Patricia gaat meer dagen naar de Klokkenberg en blijft nog één dag op
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BSO Klein Heyendaal. Juliana komt vanuit de Klokkenberg naar BSO KH. Zij gaat samen met
Mieke op groep de groene stip. Truus komt erbij als groepshulp.

- Verbouwing: Dit jaar start de school met de verbouwing, maar de timing is nog onduidelijk.
De ouders zullen via de school worden geïnformeerd.
4. Klachtenregeling
Er bestaat een klachtenregeling op de website. SOOS vraagt of de OC deze voor de volgende
keer kan doorlezen. Op de vraag of er veel klachten binnenkomen geeft het bestuur aan dat er de
afgelopen jaren geen o ciële klachten zijn ontvangen.
5. Bereikbaarheid OC SOOS KH
De OC geeft aan dat het mailadres het niet doet. SOOS zal het wachtwoord resetten en het
mailadres op de website te zetten. De OC zal ook nadenken over hoe de zichtbaarheid/
bereikbaarheid te vergroten.
6. Wvttk
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Geen verdere punten. Volgende vergadering 16 juni.

