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Versie 16-06-2021 

NOTULEN VERGADERING OC DE LIER BSO (Koningin Juliana, Prins Maurits, Scouting) 

 

Datum: 16-6-2021  

Tijd:  8.45 uur 

Locatie:  BSO KJ 

 

Afwezigen:  -  

Notulist: Femke Bakker   

Verslag verzonden aan: Yvette, Samantha, Femke, Chantal 

 

1. Opening 

Samantha opent de vergadering. Fijn om elkaar na zo’n lange tijd weer te zien. 

 

2. Notulen 17-3-2020 

Actiepunten/notulen: 

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

▪ In vorige notulen stond niet vermeld dat de BSO Scouting van de bijdrage vanuit de OC een 

drumcaravan heeft laten komen. De kinderen waren heel enthousiast. 

▪ Huiswerktijd op BSO Scouting. Er is een mogelijkheid voor de kinderen om hun huiswerk te doen. 

Begeleiding vanuit de PM (pedagogisch medewerker) echter niet, dit omdat de groep te groot is. 

OC leden geven aan dat het goed is zoals het nu is. Vooral met het mooie weer spelen de kinderen 

graag buiten. Huiswerk is dan iets voor thuis. 

 

3. Mededelingen vanuit Kwest 

▪ Afmelden kon tot nu toe tot 13 uur ‘s middags. Dit is aangepast naar 9 uur ‘s ochtends. Dit is vooral 

voor de planning van de dag beter. Zo kan er beter rekening worden gehouden met aantallen 

kinderen voor die dag en vanwege eventuele uitjes. 

▪ IB-er. Er is een intern begeleider voor alle BSO locaties van Kwest. Zij kan meekijken op de groep 

voor tips of worden ingezet bij vragen vanuit de pedagogisch medewerkers. Er is ook 

videobegeleiding mogelijk.  

▪ Er komen nieuwe voorstelbladen voor de OC leden. Yvette zal deze mailen aan de OC leden, deze 

vullen het in en sturen het terug aan Yvette. 

▪ Vervanging tijdens het verlof van Yvette is nog niet rond. Hopelijk gaat dit nog lukken voordat Yvette 

op 16-8 met verlof gaat. 

 

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

▪ Inloggegevens van de OC mail zijn kwijt. Yvette gaat op zoek en koppelt dit terug aan Samantha, 

voorzitter. 

Het mailadres is: ocdelierBSO@ocstichtingkwest.nl  

▪ Het zou fijn zijn als er een reminder naar de ouders wordt gestuurd om de dagen in de 

zomervakantie dat je kind niet komt, af te melden. Yvette bespreekt dit met de locaties. 

▪ Het budget van 150 euro is nog niet gegeven, Yvette regelt dat dit bij de Femke, penningmeester, 

komt. 

▪ Afsluiting voor de zomervakantie. Is het een idee om nog iets voor alle kinderen te regelen? OC 

leden gaan op zoek. Ideeën kunnen op de groepsapp worden gezet. 

▪ Bij BSO Scouting zijn er 2 vrijwilligers die helpen op maandag, dinsdag en donderdag. Zij helpen met 

de fietsgroep en met activiteiten. Een idee om hen een aardigheidje te geven. Dit wordt geregeld 

door Femke.  

  

Rondvraag 

▪ Chantal: 

Zij heeft gesproken met een ouder van de BSO Prins Maurits. Deze gaf aan dat er, vooral in de 

vakantie, weinig activiteiten worden georganiseerd. Deze ouder mist dit.  

Yvette pakt dit op met deze locatie. 
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5. (Actie)punten volgende vergadering 

Yvette vraagt de volgende dingen na/regelt het volgende: 

▪ Voorstelbladen mailen aan OC leden. 
▪ Inlog gegevens van de mail worden opgezocht en teruggekoppeld aan Samantha. 

▪ Reminder om op tijd aan te geven wanneer je wel of geen gebruik wilt maken van de BSO in de 

zomervakantie. 

▪ Activiteiten locatie Prins Maurits, vooral in de vakanties. 

 

6. Volgende vergadering: woensdag 15-9-2021, 8.45 uur, BSO Koningin Juliana  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


