NOTULEN VERGADERING OC DE LIER BSO
Datum:
Tijd:
Locatie:

16-9-2020
8.45 uur
BSO Koningin Juliana

Afwezigen:
Notulist:
Femke Bakker
Verslag verzonden aan: Yvette, Samantha, Femke, Chantal
1. Opening
Samantha opent de vergadering en heet Chantal van harte welkom als nieuw OC lid namens BSO
Koningin Juliana.
2. Notulen 24-6-2020
Actiepunten:
▪ Meldingen van berichten op het ouderportaal. Je moet dit hebben aangevinkt bij “meldingen”, pas
dan kun je een melding ontvangen als er een bericht is geplaatst. -> Is gedaan, kan van de
actiepunten lijst af.
▪ Er wordt ervaren dat er nog steeds weinig tot geen foto’s worden geplaatst in het ouderportaal.
Yvette gaat dit bespreken tijdens het groepsoverleg met de medewerkers van locatie Koning Juliana.
-> blijft een aandachtspunt. Er wordt nog steeds ervaren dat er niet veel foto’s worden verstuurd
naar ouders. Op social media staan veel foto’s van andere locaties.
▪ 10 minutengesprekken, ook dit gaat Yvette bespreken in het groepsoverleg.-> is nu niet mogelijk
i.v.m. corona. Gaat voor nu van de actiepunten lijst af.
▪ Eten en drinken, komt later aan de orde. -> is besproken met de leidsters, gaat van de actiepunten
lijst af.
▪ Mail/brief van de ouders, dit is afgehandeld. -> punt gaat van de actiepunten lijst af.
▪ Lentefeest, is i.v.m. corona niet mogelijk. Er wordt later dit jaar bekeken wat er nog kan worden
georganiseerd voor de kinderen. -> gaat van de actiepunten lijst af omdat dit i.v.m. corona nu niet
door kan gaan.
3. Mededelingen vanuit Kwest
▪ Hoeveel budget is er nog over? Femke kijkt dit na.
Op locaties navragen of er nog behoefte is aan nieuwe spullen (speelmateriaal, spelletjes etc.)
Yvette zal dit voor de locatie Prins Maurits navragen, Femke zal dit navragen bij locatie Koning
Juliana en Scouting.
▪ Locatie Scouting is geopend, de eerste ervaringen zijn zeer positief.
Wellicht is er tijd dat de kinderen zelfstandig hun huiswerk kunnen maken?
Yvette vraagt dit na.
▪ Huishoudelijk Reglement
Is getekend en kan worden bewaard op de groep. Yvette heeft een kopie voor eigen administratie.
4. W.V.T.T.K.
▪ Chantal Cevaal neemt deel in de oudercommissie namens BSO Koningin Juliana.
Vanuit BSO Prins Maurits is er nog geen gegadigde. Yvette zal nog eens navraag doen bij ouders of
er iemand kan gaan deelnemen.
▪ Vanuit de BSO Koning Juliana: er worden veel spullen meegenomen uit de klas, welke de kinderen
niet altijd meteen in hun tas doen. Als je de kinderen dan komt halen blijft er nog wel eens iets
liggen. Zou hier een oplossing voor kunnen komen? Idee: plastic dozen waar de kinderen hun spullen
in kunnen doen en welke leeg weer goed op de stapelen zijn.
Yvette gaat dit bespreken met de leidsters.
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5. Rondvraag
▪ 6. (Actie)punten volgende vergadering
Yvette vraagt de volgende dingen na/regelt het volgende:
▪ Vraagt na of er meer foto's geplaatst kunnen worden in het ouderportaal/social media.
▪ Budget: Yvette vraagt na bij locatie Prins Maurits en Femke bij locatie Koning Juliana en Scouting of
er nog iets moet worden aangeschaft voor de kinderen.
▪ Tijd om zelfstandig huiswerk te maken voor de locatie Scouting
▪ Oplossing voor spullen/tassen/jassen voor locatie Koning Juliana
7. Volgende vergadering: woensdag 13-1-2021, 8.45 uur, BSO Koningin Juliana
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