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

24-6-2020
8.45 uur
BSO Koningin Juliana

Afwezigen:
Notulist:
Femke Bakker
Verslag verzonden aan: Yvette, Samantha, Femke
1. Opening
Gevolgen van de Corona crisis besproken.
2. Notulen 12-2-2020
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.
• 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.
• 10 minutengesprekken, ook dit gaat Yvette bespreken in het groepsoverleg.
• Eten en drinken, komt later aan de orde.
• Mail/brief van de ouders, dit is afgehandeld.
• Lentefeest, is i.v.m. corona niet mogelijk. Er wordt later dit jaar bekeken wat er nog kan worden
georganiseerd voor de kinderen.
3. Mededelingen vanuit Kwest
• De GGD heeft de locatie Scouting goedgekeurd. Deze locatie gaat per 30-8-2020 van start. Er zijn
medewerkers aangesteld voor deze locatie.
4. W.V.T.T.K.
• Eten en drinken. Kinderen, vooral 7+ geven nog steeds aan dat zij niet genoeg eten krijgen. Zij
hebben, vooral aan het eind van de dag, trek/honger. Er was een voorstel dat kinderen zelf kunnen
beslissen of ze een boterham willen of niet en dat ze dit dan zelf kunnen smeren. Nu wordt er wel
een boterham aangeboden, maar is het al gesmeerd. Yvette neemt dit punt weer mee tijdens de
groepsbespreking.
• Ontbijten bij de BSO in de vakanties. Deze optie is een goed idee, wellicht wel een vaste tijd, bv
tussen 7.30-8 uur. Komen kids later, dan zouden ze thuis al gegeten moeten hebben.
• De buurt heeft aangegeven dat er, vooral in de vakanties, om 7.30 uur al veel geluid van spelende
kinderen te horen is. Dit is moeilijk tegen te houden, kinderen kun je immers niet binnen houden. Al
helemaal niet met lekker weer. Wel zal Yvette het meenemen tijdens de groepsbespreking, dat
kinderen proberen zachtjes te spelen buiten.
• Gelden van de OC. Wellicht een idee om een ijsje te trakteren aan alle kids van BSO Juliana? Femke
pakt dit op met Wendy.
• Er zou een nieuw OC lid aansluiten vanuit BSO Prins Maurits. Helaas heeft zij af moeten zeggen.
Femke en Samantha zullen doorschuiven naar BSO Scouting. Dan worden er voor de BSO Koningin
Juliana nog 1 a 2 leden gezocht en voor BSO Prins Maurits moet er nog 1 a 2 leden worden gezocht.
Er was al een stukje geschreven om nieuwe leden aan te trekken. Samantha zal deze doorsturen
naar Yvette.
5. Rondvraag
• Geen punten
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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.
• Pakt met het team op hoe de 10 minuten gesprekken in te regelen zijn.
• Bespreekt met pm’ers het eten en drinken, zoals hierboven besproken.
7. Volgende vergadering: woensdag 16-9-2020, 8.45 uur, BSO Koningin Juliana

Notulen vergadering
Versie 24-06-2020

Pagina 2 van 2

