
 

 

Notulen Vergadering Oudercommissie Stichting SOOS BSO Klein Heyendaal  
 
Datum: 18-06-2020 
 
Aanwezig: Frederik Bakker (secr.), Roland van der Horst (vz.), Carla van Swelm (coördinator SOOS BSO Klein 
Heyendaal) en Ilse de Bokx (directeur SOOS BSO) 
 
1. Opening en vaststelling agenda: Vandaag vooral een informeel bijpraatmoment. Aanpassing vorige 

notulen: voor plaatsing op de site personeelsnamen verwijderen, evenals financiële opmerkingen ten 
aanzien van de overname van de Tweeling. 

 
2. Mededeling: Frederik Bakker stopt met de oudercommissie: zijn kinderen hebben een leeftijd bereikt 

dat ze volgend jaar geen gebruik meer maken van de opvang. Dank voor de inzet in de afgelopen jaren, 
de pleinverlichting is daar een mooi voorbeeld van. Ook in de nieuwsbrief weer vragen om actieve 
ouders voor de commissie. 
*Gelukkig heeft Kirstin Horn, moeder van Lucas en Charlotte, de toezegging gedaan plaats te willen 
nemen in de commissie. 

 
3. Mededeling bestuur:  

• Ilse geeft een toelichting op de compensatie door de overheid op de kinderopvangtoeslag. SOOS 
heeft haar deel al terugbetaald. De compensatieregeling van de overheid wordt in juli door de 
overheid terugbetaald; 

• De rust bij de BSO is teruggekeerd, ook bij de pedagogische medewerker (pm)-ers, ook in de 
wetenschap dat kinderen niet significant bijdragen aan besmetting; 

• Overgang van de TSO naar het tijdelijk aangepaste rooster (inmiddels achterhaald) is opgelost door 
inzet van vrijwilligers van SOOS; 

• Het corona maatregelen beleid van Klein Heyendaal wordt besproken: het is een streng beleid in 
vergelijking met andere scholen. Boven- en onderbouw zijn gekruist geroosterd, waarbij de TSO 
dubbel draait;  

• Voor de BSO is nu noodopvang voor ongeveer 20 kinderen; 

• Cao kinderopvang is vastgesteld met salarisverhoging pm-ers; 

• Voor aanpassing in de individuele rooster wordt nu vastgehouden aan een flexibele 10 dagen 
wijziging vooraf; 

• Personeelszaken: vervanging van pm-ers, er starten twee mannelijke pm-ers; 

• Voor komende jaar vindt een aanpassing plaats van schooljaar naar kalenderjaar: de 
belastingdienst (kinderopvangtoeslag) werkt ook met kalenderjaren. Dit sluit straks beter op elkaar 
aan.  

 
4. Overige: geen eind-zomerfeest dit jaar. Er zullen voor de kinderen wel activiteiten georganiseerd 

worden. 
 
5. Sluiting vergadering 
 
Agendavoorstel volgende vergaderingen:  
 
22 oktober 2020 
17 december 2020 
11 februari 2021 
10 juni 2021 


