
Ouderavond Bso Natuurlijk  woensdag 6 april 2016( notulen): 

Datum: woensdag 6 april 2016. 

Locatie: Het Witte Huisje, Huininkmaat 6, 7101 JJ Winterswijk. 

Tijd: 20.00- 21.30 

Aanwezig: Margot Wiggers, leidinggevende Bso Natuurlijk 

                    Willy Kuenen, vervoer 

                     Quirine Bal, stagiaire  

Aanwezige ouders: Fam. Verheij, Fam. Bekkers. 

Afwezige ouders:    Fam. Bussman, Fam Hulzink, Fam Heming, Fam. Nowak, 

                                   Fam.Scholten, Fam. Steuber. 

Inloop en welkom: 

- Aanwezige ouders, Willy Kuenen en Quirine Bal, welkom bij de  

ouderavond van Bso Natuurlijk van woensdagavond 6 april. 

- Notulen:  ouderavond 1 oktober 2014 en ouderavond  

15 juni 2015 geen opmerkingen, oudercommissie zal deze doorlezen, 

ondertekenen, daarna zal Bso Natuurlijk deze toevoegen in de  

oudercommissiemap. 

Inspectierapport Bso Natuurlijk 2015: 

Op 14 december 2015 is Bso Natuurlijk in opdracht van de gemeente 

bezocht voor een jaarlijks onderzoek op basis van risico- gestuurd  

toezicht. Het onderzoek heeft zich met name gericht op de kwaliteit 

van de dagelijkse praktijk. 

De volgende voorwaarden zijn onderzocht: 

 

- Pedagogische  praktijk 

- Verklaringen Omtrent Gedrag( VOG) en diploma’s 

- Groepsgrootte 

- Beroepskracht – kind- ratio  

 



Er zijn tijdens de inspectie geen tekortkomingen geconstateerd, 

de bevindingen zijn goed,advies aan College van B&W: 

geen handhaving nodig. 

Het inspectierapport is ter inzage op locatie. 

Verslag overleg Bso Natuurlijk met oudercommissie op 27 januari j.l: 

Bso Natuurlijk heeft op 27 januari j.l overleg gehad met de oudercommissie. 

De notulen van 27 mei 2015 en de notulen van 27 januari 2016 

zijn door de oudercommissieleden ( Mevr. Bekkers en Dhr. Scholten)  

goedgekeurd. 

Ingezonden stukken( naar aanleiding van gewijzigde wettelijke regels 2016): 

- Inspectierapport 2015, ziet er prima uit. 

-  Pedagogisch beleidsplan, er is nu een dagplanning voor 

kinderen ( volgens de visie van het pedagogisch beleidsplan),en een 

dagplanning voor volwassenen, beiden zijn zichtbaar op de groep. 

Toelichting veiligheid: De vijver en de klimboom worden regelmatig 

bezocht en vallen onder niet- aangrenzende buitenruimte.  

Wordt om die reden dan ook vermeld in het pedagogisch beleidsplan. 

- Reglement oudercommissie, bestaat uit maximaal 7 leden, is aangepast 

op Bso Natuurlijk, 2 leden ( minimaal). 

- Informatieboekje, aangepast, in principe is Bso Natuurlijk altijd open 

tijdens  de vakantie, mits vooraf opgegeven. Dit kan doormiddel van het 

uitgereikte vakantie- formulier maar mag ook via E- mail bevestiging 

of telefonisch. Toch worden kort van te voren opgegeven dagen wel  

geaccepteerd omdat dit organisatorisch haalbaar. ( de locatie is dichtbij 

dus te realiseren). 

Overige gesprekspunten wat betreft gewijzigde wettelijke regels: 

Klachtenverslagen, zowel intern als extern worden beoordeeld door de 

oudercommissie, evenals risico inventarisatielijsten en verslagen  betreft 

veiligheid en gezondheid. Het pedagogisch beleidsplan wordt eens in de  



12 maanden  besproken, hier onder vallen ook spel- en  

ontwikkelingsactiviteiten. De stukken worden toegevoegd in de  

oudercommissiemap, deze is ter inzage op locatie. 

Vragen ronde/ mededelingen: 

- Alle ouders hebben de jaaropgaven van 2015 ontvangen, 

geen bijzonderheden daarover. 

- Bso Natuurlijk wil flexibele opvang meer stimuleren, de opvang is 

in principe altijd open. 

Afsluiting ouderavond en uitdelen informatieboekje: 

Wij danken de ouders die aanwezig waren bij de ouderavond. 

De ouders krijgen het nieuwste informatieboekje mee. 

Ouders die niet op de ouderavond aanwezig waren krijgen op de  

naschoolse tijden het boekje uitgereikt. 

 

 

 

 

 


