Notulen Vergadering Oudercommissie BSO SOOS Klein Heyendaal d.d. 22-10-2020
Aanwezig/online: Ilse de Bokx, Kirstin Horn, Roland van der Horst (vz.&secr.), Carla
van Swelm
Voorstel agenda, d.d. 17 december:

1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Mededeling bestuur: inspectie GGD, Tarieven,Corona-overwegingen

3.

Pedagogisch beleidsplan

4.

Rondvraag en w.v.t.t.k.

5.

Sluiting

Verslag SOOS

1. Opening vergadering via Teams: de bijlagen waren niet voor iedereen zichtbaar.
Kirstin stelt zich voor aan de overige aanwezige en motiveert haar drijfveren om de
oudercommissie te versterken.
2.
Mededeling bestuur:
Er is een kleine inspectie van de GGD geweest op maandag in de herfstvakantie.
De inspecteur had geen aanmerkingen; complimenten voor de medewerkers. Alleen een
kleine aanvulling op het Pedagogisch beleidsplan (pag.10) voor het aanbrengen van
een indicatie van de leeftijden voor het beoordelen van de vereiste begeleider-kind-ratio.
Rapport volgt.
Er is een wijziging in de tarieven per 01-01-2021. Hierbij moet rekening worden
gehouden met de eindejaarsuitkering, de CAO tot juli 2021, het opschalen naar meer
(flex)medewerkers. Vanuit de brancheorganisatie wordt aangedrongen om de
vergoeding/toeslag Belastingdienst hiermee gelijk te trekken.
Er is een advertentie geplaatst van Kloek-KION: er wordt gepraat over de
overwegingen dit ook te doen vanuit SOOS. De noodzaak lijkt beperkt.
Verder wordt in verband met de kans op mogelijk tijdelijk minder personeel
gevraagd of de ouders het noodzakelijk achten vooraf toestemming te moeten geven
voor opvang op een andere groep. In het contract wat ouders aangaan is hierin al
voorzien. Beide ouders achten het niet noodzakelijk om hiervoor apart toestemming te
moeten vragen: de lokatie is gelijk en de medewerkers zijn bij de meeste kinderen al
bekend.
3.
Pedagogisch beleidsplan: het plan wordt aangevuld en ter kennisgeving aan
Kirstin opgestuurd om eventueel aan te vullen. In aanvulling zal de inlogcode voor de
email ook worden doorgestuurd.
4.
Rondvraag en w.v.t.t.k.: twee nieuwe medewerkers. Het contact met de ouders is
nu minder(: mogelijk een idee in de komende nieuwsbrief hier aandacht aan te
besteden.)
5.

Einde meeting

Volgende vergadering:
17 december
11 februari
10 juni

