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NOTULEN VERGADERING OC MAASDIJK 
 
Datum: 12-10-2022   
Tijd:  20.00 uur 
Locatie:  BSO KwestKids, locatie Kompas 
 
Afwezigen:  Kirsten Sonneveld   
Notulist:  Lianne Berkhoudt    
Verslag verzonden aan: Alle OC leden  

 
  
1. Opening 
▪ Lianne heet iedereen welkom. 
 
2. Punten vanuit Kris Kras 
▪ Speeltoestel/opknappen van de tuin 
     Aantal jaar geleden opgeknapt, weer aan onderhoud toe. Hovenier komt hier op zaterdag voor.     

     Speeltoestel wordt bewerkt met hout dat niet/minder gaat rotten. 
     Boom geeft veel overlast, we willen er niet vanaf, maar door de wortels moet veel opnieuw getegeld  
     worden. 
     Speeltoestel moet binnen nu en 2 jaar vervangen worden. Aangevraagd voor begroting van 2023. 
▪ Langdurig ziekte onder medewerkers 
     2 medewerkers die langdurig ziek zijn.  
     @Tessa regelt iets voor beide medewerkers. 

 
3. Punten vanuit de BSO 
▪ Input vanuit OC voor jaarfeest 2023 

Voorstel vanuit OC om dit 2 weken voor de zomervakantie te doen. 
     Eventueel op woensdagmiddag of aan het einde van de werkdag.  
     In het verleden is er weleens een BBQ georganiseerd.  
▪ Start locatie Dijkvogels 

     Vanaf groep 5 gaan kinderen naar de nieuwe locatie.  
Vrijwilliger is op donderdag aanwezig. De VOG moet nog worden gekoppeld, hierna kan hij starten     
bij locatie Dijkvogels.  

▪ VSO Aventurijn 

     Start als enige locatie om 7:00 uur. Andere locaties starten om 7:30 uur.  
     @Yvette neemt contact op met de ouders die hier gebruik van maken.  
     Vanuit de OC komt het voorstel om het eerste half uur tegen een hoger tarief aan te bieden. 

 
4. Punten vanuit het Kwetternest 
▪ Ouderbetrokkenheid 
     Veel verschillende nationaliteiten, ouderbetrokkenheid willen we gaan vergroten. Plan om na elk PUK  
     thema een ouderuurtje te organiseren, zodat de kinderen dit kunnen laten zien.  
     Contact verloopt naast de app ook via Whatsapp, omdat zij dit direct kunnen vertalen. 
 
5. Punten vanuit Kwest algemeen 

▪ Evaluatie ruil- en KwestCadeau-dagen 
Het systeem op zich is functioneel. Het is jammer dat het vaak niet mogelijk is vanwege de 
bezetting. 

 
6. Punten vanuit de OC(actie)punten volgende vergadering 
▪ Nieuwe leden 

Barbara heeft 2 dochters op Kris Kras  

     Erik heeft 1 dochter op Kris Kras. 
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     Voor locatie Kwetternest moet nog gezocht worden naar een nieuw OC lid. 
▪ Taakverdeling 

     De taakverdeling blijft als volgt: 
     Voorzitter  Lianne Berkhoudt 
     Penningmeester Tessa Raats 
     Secretaris  Kirsten Zonneveld 
     Algemene leden Laura Zwinkels, Barbara Lokker-Nipius, Erik Groen 
▪ Kantoor/planning 

Lange tijd in gesprek met kantoor over de planning. Reactie op de e-mail duurt enkele weken. Mail 

wordt niet volledig beantwoord. Toevallig al 2 leden van de OC in Maasdijk die tegen wat 
slordigheden zijn aangelopen per e-mail.  

     Bij afwezigheid van een medewerker op plaatsing/planning, wordt deze medewerker niet vervangen.  
     Spoedaanvragen zouden beantwoord moeten kunnen worden.  
     Vraag vanuit de OC om de kinderen al vanaf 2 jaar aan te kunnen melden in plaats vanaf 3 jaar. De    
     vraag is hoe lang de wachtlijst nu is op woensdag. Er is nu gesproken over 2 kinderen voordat het      
     kind aan de beurt is. Kwest plant 6 maanden van tevoren om te kijken of er plek is.  

Op dit moment krijgen we te weinig communicatie vanuit plaatsing en planning. Coleta en Yvette 
gaan hierover in gesprek met de collega van plaatsingen 

▪ Nieuwe tarieven 
     Vanuit OC Maasdijk gaan wij positief advies uitbrengen voor de nieuwe tarieven.  

 
7. Planning OC-vergaderingen 2023 
▪ Vergaderingen COC in 2023: 

16 februari 2023 algemeen   Woensdag 8 februari 2023 

8 juni 2023  jaarverslag   Woensdag 31 mei 2023   
3 oktober 2023 begroting  Woensdag 11 oktober 2023 

 
8. Rondvraag 
▪ Geen punten voor de rondvraag 
 
 

 
 
 
 
 


