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NOTULEN VERGADERING OC NAALDWIJK BSO 

 

Datum: 25 Oktober 2021 

Tijd:  19.45 uur 

Locatie:  Schiereiland 

 

Aanwezig: Brenda (voorzitter), Everieke (penningmeester), Sylvia (via zoom), Gerco, Maaike (LV) 

Afwezigen:  Zella (LV), Kimberley (notulist) en Patrick 

Notulist: Maaike 

 

 

  

1. Opening  

Brenda opent de vergadering. 

 

2. Notulen vergadering 12-07-2021 

Notulen vorige keer. Vastgesteld zonder opmerkingen. 

 

 

3. Opvolging actiepunten 

 

Emailadres OC – uitzoeken waar en met welke gegevens 

inloggen. 

Maaike  

Budget OC BSO Naaldwijk – uitzoeken hoeveel en hoe te 

gebruiken. 

Maaike  

Nieuwe OC leden zoeken Rehoboth, Regenboog en 

Diamant 

Zella 

 

 

Nieuw OC lid zoeken Schiereiland Maaike 

 

 

 

 

4. Centrale oudercommissie 

Mogelijkheid cursus OC lid bij Boink. Wordt weinig gebruik van gemaakt en daarom onder de 

aandacht gebracht. Als we dat willen kan het opgepakt. 

 

In de begroting van 2021 was rekening gehouden met een krimp, deze is niet gekomen. Corona 

heeft afgelopen jaar geen effecten gehad binnen de organisatie. Er is wel groot beroep gedaan op de 

(flexibiliteit van) medewerkers en ouders. 

 

Begroting voor 2022 is ingezet op kwaliteit. Professionele begeleiding van personeel en inzet 

begeleiding voor de kinderen. Gemiddelde bezetting voor de groepen is ingeschat op 87%. 

En van juli 2021 tot en met 31-12-2022 is er een loonstijging van 5%, waarvan 3.4% over 2021. 

 

Uurtarieven 2022: 

 

- Kinderdagverblijf: €8.13 (met een maximum van €8.50) 

- Buitenschoolse opvang: €7.26 inclusief vakantie / exclusief taxi (met een maximum van €7.30) 

 

Verhoging van 3%. 

Voor 3 november doorgeven of OC akkoord is of bezwaar maakt. 

 

Druivenstraat, Schiereiland, Joannes en Montessori akkoord. 

Olympus, Regenboog, Rehoboth en Diamant nog antwoord of geen OC lid. 

 



 
  
 
 
 

 

Notulen vergadering      Pagina 2 van 2
  

 

Kwest heeft in de COC een nieuw beleid voorgedragen met betrekking tot het inzetten van het 

ruiltegoed. De COC had hierin geen adviesrecht. Als dit nieuwe beleid wordt ingezet krijgen ouders 

hier via het ouderportaal informatie over. In een notendop: 

 

- Ruildagen kunnen in dezelfde week worden ingezet, mits er plek is in eigen groep. BSO mag 

afwijken van groep als locatie is gesloten. (bijvoorbeeld op woensdag) 

- Daar komt dan bij de cadeaudagen. Per afgenomen dag (contractueel) krijgen de kinderen 2 

KwestCadeau-dagen per jaar. (1 dag = 2 cadeaudagen, 2 dagen = 4 cadeaudagen enz.)  

- Het oude ruiltegoed wat is opgebouwd komt te vervallen per 01-01-2022. 

 

5. Punten Maaike en Zella 

Dit jaar voor het eerst een ouderweek (2 t/m 5 november) of het OC leden lukt aan te sluiten bij de 

oudermiddag op dinsdag 2 november. Everieke gaf aan dat een WhatsApp bericht naar alle ouders, 

eventueel met foto van OC lid, op voorhand van de OC vergadering een optie is om meer 

kenbaarheid te geven aan de oudercommissie. Het is nu te kort dag om echt iets te kunnen 

betekenen tijdens de ouderweek. 

Gerco gaf aan twijfels te hebben gezien de aankomende persconferentie die vervroegd is van vrijdag 

naar dinsdag; is het wel handig, wat kunnen we verwachten? 

 

6. Stelling voor de volgende vergadering 

Stelling voor deze vergadering is vervangen voor de informatie betreffende het tarief. Maar wel 

inhouden voor de komende vergaderingen. 

 

7. Aan het hek 

Sylvia: Anneke is uitgevallen bij locatie Montessori. Is er een vaste vervanging iedere week of werkt 

Carmen iedere week met een andere invalmedewerker? Actiepunt Zella 

Sylvia: merken we al concurrentie van Zon. Maaike gaf aan dat er op dit moment nog geen 

concurrentie is. Gerco en Maaike hebben elkaar hier afgelopen maand over gesproken. Zij pakt het 

samen op met Elles hoe we er voor kunnen zorgen dat dit zo min mogelijk impact heeft op Kwest.  

    

8. Rondvraag 

Gerco: Het is fijn om weer bij elkaar te zitten, beter verder geen vragen. 

Brenda gaat stoppen met haar functie als voorzitter en neemt afscheid als OC lid van BSO Naaldwijk. 

De binding is verminderd sinds haar kinderen zelfstandig naar huis mogen. Ze was, toen ze kleiner 

waren, meer betrokken dan nu. Ze zal nog maximaal 1 vergadering bijwonen.  

 

Iemand anders zal het voorzitterschap (tijdelijk) over moeten nemen. Huidige OC leden even over 

nadenken hoe ze dit vorm gaan geven als Brenda er niet meer is.  

 

9. Sluiting vergadering 

Brenda sluit vergadering om 21.45 uur 

 

Volgende vergadering 

 

Dinsdag 18 januari om 20:00 uur bij ……… 


