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NOTULEN VERGADERING OC NAALDWIJK BSO 

 

Datum: 12 juli 2021   

Tijd:  20.00 uur 

Locatie:  Digitaal 

 

Aanwezig: Brenda (voorzitter), Patrick, Everieke, Sylvia, Gerco, Kimberly 

Afwezigen:  Maaike en Zella 

Notulist: Kimberly 

 

 

  

1. Opening  

Brenda opent de vergadering. 

 

2. Notulen vergadering 18-02-2021 

Notulen vorige keer. Vastgesteld zonder opmerkingen. 

Website Kwest is aangepast. Ook per BSO locatie een eigen overzicht. Maaike vragen notulen 2021 

op de website te laten plaatsen. Actie Maaike. 

Centrale oudercommissie gekeken hoe mail benaderd kan worden, het mailadres is er maar we 

hebben geen toegang. Maaike vragen dit te regelen. Actie Maaike. 

 

3. Opvolging actiepunten 

 

Jaarverslag Kim, 

Brenda 

afgerond 

 

 

4. Centrale oudercommissie 

Centrale OC afgelopen donderdag. Reglement OC doorgenomen en huishoudelijk reglement stuurt 

Brenda door. Mogelijkheid cursus OC lid bij Boink. Wordt weinig gebruik van gemaakt en daarom 

onder de aandacht gebracht. Als we dat willen kan het opgepakt. 

 

Quarantaine beleid doorgenomen. Aantal besmettingen valt mee. Wel wat besmettingen en dus 

groepen naar huis, maar het valt mee. 

 

Twee elektrische busjes aanschaffen die komen na vakantie en kunnen gebruikt worden door alle 

locaties. 

 

Kids krijgen een boek deze week als presentje. Twee boeken per leeftijd. 

 

Johannes gaat uitbreiden na zomer. Kantoor gaat van Honselersdijk naar De Lier. Er gaat meer 

gedaan worden met cultuurcommissie. Oudercommissie moet alles vertegenwoordigen maar dat valt 

niet mee. 

 

Jaarverslag en resultaat Kwest besproken. Lonen en salarissen 70% van de kosten. Nieuwe cao gaat 

gelden en dus een stijging. Wel blijft er plus over van iets meer dan 300.000,-. Dat wordt gebruikt 

voor andere dingen zoals de busjes. Veel vast personeel. 

 

5. Punten Maaike 

Voorstelblad OC 

Brenda stuurt na vergadering door en dan graag invullen zodat deze op de website kan bij de 

locaties opgehangen kan worden. 
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Verbouwing Doremi 

Inhoudelijk weten we daar niets van. 

 

Joannes gaat uitbreiden 

Gaat na de zomer gebeuren. Komt een groep bij en ouders zijn ingelicht. 

 

Desiree is zwanger (Joannes) 

Blijft puzzelen met BSO om voldoende mensen te krijgen en zwangeren mogen maar tot 28 weken 

op de groep staan vanwege corona. Acht weken extra overbruggen. Mocht je iemand weten dan 

graag enthousiast maken. 

 

Besmetting update 

Afgelopen maand goed te doen geweest. Vanuit locaties de volgende ervaringen: 

Sylvia: Weinig op te merken behalve dan dat de groep weinig van de locatie af gaat. Halen en 

brengen gaat goed. 

Kimberly: Geen op- of aanmerkingen. Gaat goed. 

Patrick: Geen idee want kids zitten er niet meer. Van anderen geen input gekregen die relevant kan 

zijn. Wenselijk dat er wel een ouder komt die binding heeft met de school, want dan hebben we goed 

beeld. Zella geeft in berichtje aan dat PM-ers ingeschakeld zijn om ouders te benaderen, maar er 

wordt niet gereageerd op oproepen om zitting te nemen in OC. Patrick stemt af met Zella. Actie 

Patrick. 

Gerco: Gaat heel goed, is voldoende afstemming. Ouders mogen weer naar binnen om de kids op te 

halen. Gaat dat niet te snel? Kan ook beneden. Veel ouders weten niet wat de OC is en er zou meer 

gedaan kunnen worden om het juist onder de aandacht te brengen om zo de drempel te verlagen. 

We kunnen dat ook via ons voorstelblad met leuke tekst doen. Moet een keer leuk verteld worden. 

Everieke: Communicatie wordt af en toe gemist. Geen input in app, maar ook op een andere manier 

wordt niet gecommuniceerd vanuit de locatie over wat de kinderen doen. Er is weinig interactie 

tussen BSO medewerkers en ouders en daardoor wellicht ook niet motivatie om lid te worden van 

oudercommissie. Vakantierooster is een kopie van een oude versie en er zitten geen uitstapjes in. 

Dat is jammer, zeker in vergelijk met andere BSO aanbieders (denk aan zomerkampweek Okidoki 

waarbij de hele week op het strand activiteiten plaatsvinden). 

Brenda: Qua locatie werkt het prima maar kids lopen zelf naar huis, waardoor er geen overdracht 

meer is. Er is weinig contact op een andere manier. Binding wordt minder doordat kids ouder 

worden. Er wordt soms geappt met de juffen en Kwest is bezig met een vervolg op flexkids. Hoop is 

dit najaar te testen op één locatie. Niet duidelijk is of de drempel daarmee verlaagd wordt. Locatie 

maakt in vakantie wel uitstapje. Kwest is met veel dingen bezig en er was onrust doordat 

medewerkers van kantoor iedere keer aan het verhuizen geweest zijn en dat kost wel energie. 

Brenda bespreekt dat met Maaike. Actie Brenda. 

 

Bij Westlandia komt een BSO-locatie van Zon. Zit nu onder meer in Poeldijk en Wateringen. Dat 

geeft concurrentie voor Kwest. Reactie was uitgaan van eigen kracht en niet bang zijn voor 

concurrentie. Eigen kracht gaat uit van niet commercieel zijn, zelfde doel als anderen (kids fijne plek 

bezorgen), etc. Vraag is hoe zich dat verhoud tot weinig naar buiten, te weinig PM-ers en oud 

vakantieprogramma. Daarbij komt ook nog eens een goede binding vanuit Westlandia en daar wordt 

geadverteerd. Er moet voortgebouwd worden op vertrouwen dat in de eerste vier jaar opgebouwd 

wordt met het KDV. Belangrijk om een plan te gaan maken ondanks dat er nog weinig opzeggingen 

zijn en er nog steeds wachtlijsten zijn. 

 

Diamant is in trek 

Veel aanmeldingen. 

 

Montessori lokaal i.c.m. KwestKoters 

Hopelijk wordt eind van het jaar de ruimte BSO/PO aangepast worden. Er komt een nieuwe inrichting 

en BSO en PO kunnen beter gezamenlijk van de ruimte gebruik maken.  
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Cultuurcommissie Kwest Skills 

Commissie gaat Skills onder de aandacht brengen. 

 

6. Stelling voor de volgende vergadering 

Kan in de vorm van een stelling of een open adviesvraag. Brenda gaat voorstellen dat toch weer op 

te pakken. Actie Brenda. 

 

7. Aan het hek 

Geen aan het hek. 

    

8. Rondvraag 

Moeten we nog wat met de dag van de pedagogisch medewerker? Ja, voor alle BSO-locaties in 

Naaldwijk. Vorig jaar in samenwerking met KC gedaan. Kan zowel samen als apart.  

Everieke heeft overzicht budget en er gebeurd niets mee. Er moet dit jaar nog een bijdrage van 

Kwest voor dit jaar verstrekt worden. Actie Brenda. Daar zou een activiteit voor gedaan kunnen 

worden. Aardigheidje dag van de pedagogisch medewerker is wel wenselijk. 

Brenda vraagt na om hoeveel pm’ers het gaat en dan bedenken wat we gaan doen en kijken of er 

een andere activiteit te bedenken is voor restant budget (per locatie). Afstemmen per app. Actie 

Brenda. 

Verzoek om koffie te drinken met Maaike van Gerco om te horen hoe de concurrentie bekeken wordt 

en hoe daarmee omgegaan wordt. Brenda stelt dat voor aan Maaike. Actie Brenda. 

Per 1 juni 2021 verandering in incidentele opvang (staat in beleidsdocument). Toch weer mogelijk 

om dat aan te vragen. Ruiltegoed weer half jaar geldig. 

 

9. Sluiting vergadering 

Brenda sluit vergadering om 21.15 uur. 

 

Volgende vergadering 

Volgende vergadering op 12 oktober 2021 om 20.00 uur. 

Dag van de pedagogisch medewerker via de app regelen.  

 

 

 

 

 

 


