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NOTULEN VERGADERING OC DE LIER BSO 

 

 

Datum: 6-10-2021  

Tijd:  8.45 uur 

Locatie:  BSO KwestKids, Koningin Juliana 

 

Afwezigen:  Maaike Willemsen, Yvette vd Bos (zwangerschapsverlof) 

Notulist: Femke Bakker   

Verslag verzonden aan: Renate Bos, Samantha Cevaal, Femke Bakker, Chantal Cevaal 

 

  

1. Opening 

Samantha opent de vergadering.  

 

2. Notulen 16-6-2021 

Actiepunten/notulen: 

▪ Er is nog geen OC lid vanuit BSO KwestKids, Prins Maurits, hier wordt naar gezocht. Renate zal aan 

de leiding vragen of zij nieuwe ouders/verzorgers kunnen benaderen om deel te nemen aan de 

oudercommissie. 

▪ Alle voorstelbladen zijn gemaild en op het ouderportaal geplaatst. 

▪ Aangaande de activiteiten bij locatie Prins Maurits. De pm’ers zijn op de hoogte gebracht en zullen 

activiteiten beter in beeld brengen voor de ouders/verzorgers. 

▪ Het is onduidelijk of het afmelden voor 9 uur i.p.v. 13 uur goed onder de aandacht is gebracht onder 

de ouders/verzorgers. Renate zal dit uitzoeken en zo nodig nog onder de aandacht brengen.  

▪ Budget voor 2021 is na vorige vergadering gegeven aan Femke. 

▪ Alle kinderen van de BSO hebben voor de zomervakantie een frisbee gekregen als zomerpresentje 

namens de OC.  

▪ Yvette wordt tijdens haar verlof vervangen door Renate Bos voor de locaties Koningin Juliana en 

Prins Maurits en door Maaike Willemsen voor de locatie Scouting.  

 

3. Mededelingen vanuit Kwest 

▪ Inspectie GGD 

De locaties van BSO KwestKids De Lier zijn gecontroleerd en goed bevonden door de GGD. Het 

rapport staat op de website. 

▪ Klanttevredenheidsonderzoek. Ouders/verzorgers zijn gemaild om aan het onderzoek deel te nemen.  

 

4. W.V.T.T.K. 

▪ Begroting. Deze is in de grote vergadering van 4-10 jl. besproken. Het uurtarief is hierin genoemd. 

Als notulen binnen zijn, zal Samantha het uurtarief doorgeven aan de overige OC leden voor al dan 

niet akkoord.  

▪ Boeken. Alle kinderen van de BSO hebben een boek gekregen of krijgen een boek. Dit is 

samenwerking gegaan met Boekhandel Readshop. Echter is het onduidelijk waarom sommige 

kinderen al wel een boek hebben gehad en andere niet.  

▪ Femke geeft aan te willen aftreden, zij zal nog 1 vergadering bijwonen. Chantal zal haar taken 

(notuleren en penningmeester) overnemen. Of er moet een nieuw OC lid komen die deze taken op 

zich wil nemen.  

Samantha geeft aan te willen aftreden aan het eind van dit schooljaar. Haar kinderen zullen dan van 

de BSO af gaan. 

Gezocht moet worden naar totaal 5 nieuwe leden. 2 vanuit locatie Prins Maurits, 1 vanuit locatie 

Koningin Juliana, 2 vanuit locatie Scouting. 

 

5. Denk je mee 

- 
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6. Rondvraag 

- 

 

7. (Actie)punten volgende vergadering 

Renate vraagt de volgende dingen na/regelt het volgende: 

Nieuwe OC leden werven. 5 nieuwe leden. 2 vanuit locatie Prins Maurits, 1 vanuit locatie Koningin 

Juliana, 2 vanuit locatie Scouting. 

▪ Is het afmelden voor 9 uur i.p.v. 13 uur onder de aandacht gebracht bij de ouders/verzorgers? 

 

Samantha: 

▪ Stuurt het nieuwe uurtarief door aan de overige OC leden voor goedkeuring.  
 

8. Volgende vergadering 

▪ Woensdag 12-1-2022, om 8.45 uur, locatie Koningin Juliana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


