
Notulen: Overleg BSO Natuurlijk en Oudercommissie 27-06-2016 (20.00 UUR) 

Aanwezig: Mevr. Inge Bekkers, Mevr. Margot Wiggers en  

Dhr. Mikel Scholten (notulist). 

Plaats: Abraham Kuyperstraat 26, Winterswijk 

 

1) Margot opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. 

2) Notulen van 27-05-2015 worden overhandigd en doorgelezen, hiernaar worden de notulen 

door de 2 aanwezige bestuursleden goedgekeurd en gaan zij ermee akkoord dat de notulen 

openbaar mogen worden gemaakt. 

Diverse opmerkingen die ter tafel komen: 

 Houtsnipper t.b.v. “verharding” parkeerplaats moet telkens voordat ze gestrooid mogen 

worden aan de gemeente gevraagd worden, dit geeft veel extra werk voor Margot. 

 BSO wil graag beide tuinen links en rechts van de voordeur aanpakken en hier een soort Les 

tuin te maken t.b.v. natuur les, eigen eten verbouwen etc. Dit moet in overleg met het 

openlucht theater en de scouting zodat zij geen problemen van deze verandering 

ondervinden. 

 Weg is heel slecht, Margot belt regelmatig met de gemeente, soms gebeurt er wat maar 

helaas niet altijd. 

 Kosten voor kinderopvang 2016 BSO natuurlijk  

- regulier € 6,50 

- Flexibel € 7,00 

- Incidenteel € 7,20 

 

3) Gewijzigde wettelijke regels per 01-01-2016:  

Brief van November 2015 van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid 

toegevoegd en doorgelezen door de comm. Leden. 

Margot heeft een folder gemaakt om de geschillen comm onder de aandacht te brengen van 

de nieuwe ouders, ouders die de kinderen al op de opvang hebben kunnen op aanvraag ook 

een exemplaar ontvangen. 

In de nieuwe regels staat dat de minimale frequentie van bijeenkomst voor de 

oudercommissie 1 x per jaar is, afgesproken dit (indien er geen belangrijke zaken 

voorbijkomen) ook aan te houden. 

In de volgende bijeenkomst bespreken we: 

- Pedagogisch beleidsplan 

- GGD rapport (tijdens deze vergadering nog niet aanwezig) 

- Info boekje t.b.v. de BSO 

- Algemene voorwaarden 

4) Nieuwe financieringssystematiek kinderopvang per 2018, afgesproken dit mee te nemen 

naar de volgende vergadering aangezien het nog ver weg is. 

5) Rapport inspectie bezoek BSO 14 december 2015, ten tijde van de vergadering rapport nog 

niet ontvangen, afgesproken dat rapport volgende vergadering besproken wordt. 

6) Risico inventarisatie: Protocollen map mbt de inventarisatielijst moet elke 3 maanden 

worden ingevuld, laatste rapport van 2015 komt zsm. 



7) Mededelingen/opmerkingen: 

- activiteiten overzicht voor de woensdagmiddagen in 2016 is begin van januari verspreid. 

- Klachten verslag van 2015: zijn geen klachten binnen gekomen 

- Klachtenvrijbrief voor kennisgeving aangenomen door leden van de commissie. 

- aantal ouder begin 2016 +/- 9 

8) Margot sluit om +/- 21.40 uur de vergadering met de afspraak dat we midden 2016 bij elkaar 

komen om de nog openstaande punten van deze vergadering te bespreken. 

 

  


