
Overleg oudercommissie BSO Natuurlijk  6-12-2016 

Aanwezig: Margot Wiggers (directie BSO natuurlijk) en Inge Bekkers (oudercommissie) 

1. Margot opent de vergadering 

2. Notulen 27-1-2016 

-Een tuin maken mag niet i.v.m. openluchttheater. De keet voor het openluchttheater is 

geplaatst. Hierdoor is de kast van het openlucht theater verplaatst wat veel ruimte geeft in 

het gebouw van BSO natuurlijk. In het voorste stuk van het openlucht theater is een put 

gemaakt. Bij voordeur huisje bij de eerste heg. Daar kan het openluchttheater water pakken. 

De mensen van het openluchttheater komen weinig opruimen. Margot heeft hen daarom 

gevraagd na de jaarwisseling te komen helpen opruimen. Ook wil zij dit nog oppakken met 

de scouting. Na nieuwjaar belt ze ook de Rova voor hulp bij het opruimen van het vuurwerk. 

-Activiteiten op de woensdagmiddag. Er is af en toe een kind. Margot doet daarom veel van 

de activiteiten ook onder BSO tijd. 

3. Stagiaire BSO. Inge van de oudercommissie heeft kennis gemaakt met Maaike Welkamp 

nieuwe stagiaire BSO. Maaike volgt de BBL opleiding tot pedagogisch medewerker niveau 3. 

Het stageverslag is gelezen door de oudercommissie. Verslag ziet er goed uit.  Maaike is een 

goede en enthousiaste stagiaire. Inge wenst Maaike veel succes en plezier bij haar stage bij 

BSO Natuurlijk. 

4. Nieuwe folder van klachtenloket kinderopvang wordt uitgereikt aan ouders bij aanmelding. 

Folder ziet er duidelijk uit en is gelezen door oudercommissie. Er zijn dit jaar geen klachten 

binnen gekomen. 

5. Er komt vanaf 1-1-2019 een nieuw  financieringssysteem voor kinderopvang. DUO gaat dit 

overnemen van de belastingdienst. DUO zal alle betalingen rechtstreeks aan de kinderopvang 

overmaken. Kinderopvang stuurt rekening naar Duo. Duo stuurt rekening aan ouders. Ouders 

betalen aan Duo. Duo vult het bedrag aan met overheidsbijdrage en betaald de rekening aan 

de kinderopvang. Oudercommissie en BSO natuurlijk denken dat het een verbetering is. Het 

voorkomt veel nabetalingen door ouders of overheid. 

6. Inspectiebezoek GGD op 8 september 2016. Inspectierapport GGD is zeer positief. Goede 

bejegening van de kinderen, warm en uitdagend klimaat. Daarnaast heeft Margot een brief 

van de gemeente ontvangen n.a.v. het rapport waarin complimenten worden gegeven aan 

BSO natuurlijk. 

7. Risico inventarisatielijsten van BSO natuurlijk zijn ieder kwartaal goed bijgehouden.  Ze zijn 

gezien en getekend door de oudercommissie.  De lijsten moeten wettelijk gezien ieder jaar 

worden bijgehouden maar Margot doet dit ieder kwartaal omdat ze dat overzichtelijker 

vindt. 

8. Mededelingen en opmerkingen: 

Margot: Uitwerking brand en ontruimingsoefening 6-12 volgt nog. 

Inge: geeft haar complimenten aan BSO natuurlijk voor het enthousiasme waarmee Margot 

haar BSO runt en de keurig bijgehouden administratie. Margot bedankt voor de fijne opvang! 

 

 

 


