Notulen OC vergdering BSO de Zonnewijzer
Dinsdag 10 maart 2020

Aanwezig:
Haiko Monsma,Nanneke Pol, Lotte van Aken, Mark van Houttum, Sander Datema en Jill Meijer.

1. Welkom
Haiko heet ons allen welkom. Als voorzitter van de OC heeft hij het mailadres onder zijn
beheer;
oc-bsodezonnewijzer@outlook.com.

2. Notulen vorige vergadering
De vorige notulen kort besproken.

3. Voostellen nieuwe leden
Sander Datema en Jill Meijer zijn de nieuwe leden van de oudercommissie. Er volgt een
voorstelronde.

4. Uittreding Jojanneke uit de OC
Aangezien de kinderen van Jojanneke inmiddels ouder zijn en niet meer naar de BSO toe
gaan, zal zij vanaf het nieuwe schooljaar uittreden als lid van de OC.

5. Opening voor notulist
Gezien het vertrek van Jojanneke van Dijk is er een nieuwe notulist aangewezen; Jill Meijer
zal deze taak op zich nemen.

6. Aanvullende onderwerpen agenda
-de vrijdagen: sparren om meerdere aanmeldingen voor de vrijdag bso te generen. Opties:
leuke uitjes in de vakanties plannen op de vrijdag. Het personeel motiveren tot meer 1 op 1
activiteiten om zo ook de oudere kinderen meer uit te dagen. Eventueel de sportleraar (die
zal starten vanaf het nieuwe schooljaar) in te zetten op de vrijdag.
-openingstijden: een enquête opstellen voor alle ouders om te kijken hoeveel animo er is
voor eventuele langere openingstijden en opvang met eventueel een warme maaltijd.
-aanschaf nieuwe materialen: er worden nieuwe materialen besteld, deze worden
gescheiden voor school en de bso.

7. Concept rapport GGD
Het inspectie rapport van de GGD is akkoord bevonden! Voor een aantal kleine punten
waaronder; het regelement van de oc aan te leveren, werd gevraagd om een
hersteldocument. Na een reactie over een eventuele zienswijze; een reactie op het rapport
vanuit de bso, wordt deze definitief gemaakt.
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De uitbereiding van het aantal kinderen van 44 naar 66, is goedgekeurd! Zo worden de
groepen 1en 2, 3 en 4 en groep 5 t/m 7 opgevangen in hun eigen vaste groep met een vaste
medewerker, die tevens ook de mentor van het kind zal zijn. Deze worden opnieuw
ingedeeld met ingang van het nieuwe schooljaar.

8. BSO de Zonnewijzer, ervaringen tot nu toe
De ervaringen zijn zeer positief, enorm grote groei in een jaar tijd en positieve mond op
mond reclame en reacties van ouders. Waaronder; fijne ervaringen van de kinderen,
enthousiaste medewerkers en een leuk aanbod aan activiteiten.

9. Dyflexis introductie
De Dyflexis is een app voor werknemers waar ze onder andere het rooster en
salarisspecificaties terug kunnen vinden. Vanuit hier ook de koppeling met kov-net, zo kan
Lotte de roosters van de medewerkers en de kindplanning koppelen.

10. KOV-net
Er wordt een reminder naar ouders/verzorgers gestuurd om zowel bij de leerkracht af te
melden (bij ziekte oid) als bij de bso via KOV-net.

11. Huidige bezetting en beleid kinderen op vrijdag
Zie info agendapunt 6.

12. Planning datum volgende vergadering
Op dinsdag 1 september 2020 om 19.00 uur , staat de eerst volgende vergadering gepland.

13. W.v.t.t.k.
- de Zonnewijzer is de eerste basisschool van de stichting Quovadis die een eigen bso heeft
gerealiseerd, wellicht volgen er meer.
-tijdens de bouwvak in de zomervakantie is de bso 3 weken gesloten. Dit zal voorlopig zo
blijven ook ivm de personeelsplanning.
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