
Notulen  Bso Natuurlijk 11-07-2017 ( oudercommissie) 

Aanwezig: Margot, Mikel en Inge (notulist) 

1. Opening: 

Margot heet iedereen hartelijk welkom. 

 

2. Notulen 7 december 2016: 

Er zijn notulen van de brand oefening. 

De risico inventarisatielijsten zijn weer ingevuld.  

Margot en ouders hebben verder nog niks gehoord van Duo. We wachten het af.  

3. Uitwerking brand en ontruimingsoefening november 2016: Ziet er prima uit. Leuk het  

pictogrammenspel. Uitwerking is getekend door de oudercommissie. 

 

4. Herziening/evt. bijstellen stukken: 

 

Maaike heeft haar stage afgerond. Ze moest even in haar  functie komen, maar heeft haar 

stage goed afgerond. Margot wacht af of het Graafschap college weer een nieuwe stagiaire 

voor haar heeft.  

 

Pedagogisch werkplan, informatieboekje  en beleidsplan zijn ongewijzigd.  

 

5. Binnengekomen stukken: 

 

Gewijzigde eisen luchtverversingsvoorziening kinderopvang.  

Is een brief van de toezichthouder van de gemeente op luchtverversing binnen de 

kinderopvang. Margot heeft contact opgenomen met de toezichthouder. 

Toezichthouder komt kijken op de BSO.  

 

Kwaliteitseisen in de buitenschoolse opvang vanuit BOINK.  

Hierin is opgenomen dat een bso met een begeleider en een achterwacht, een half uurtje 

boven het maximale aantal kinderen van 10  mag zitten.  

 

Bso Natuurlijk klachten vrij 2016 

Er zijn geen geschillen ingediend bij de BSO rechtstreeks  en niet aan de geschillencommissie. 

Top Margot, goed gedaan! 

 

Klachten jaarverslag Bso Natuurlijk 

Er zijn geen klachten. Jaarverslag is getekend door de oudercommissie. 

 

Veranderingen betreft betalingsverkeer (DUO) 



Kwaliteitseisen betreffende betalingen. Hiervoor is een informatiebijeenkomst geweest. Daar 

kon Margot niet naar toe maar de brief heeft ze aan de oudercommissie laten lezen.  

 

6. Mededelingen en opmerkingen algemeen: 

 

Margot heeft een toolkit gekregen van de FCB werkgevers en werknemers van de 

kinderopvang. Samen werken aan ontwikkeling. De toolkit is voor medewerkers in de 

kinderopvang. Met gespreksvragen. 

 

De eerste schoolweek valt samen met volksfeest Winterswijk. Er is dan geen school. Margot 

vraagt hoe ze dit moet regelen omdat het geen officiële vrije dag is. Het is een plaatselijke 

vrije dag. Margot biedt ouders een ruildag aan. 

 

Margot plant nog een interactieve ouderavond. Hiermee wacht ze tot het nieuwe schooljaar 

begonnen is. 

 

7. Rondvraag en afsluiting: 

 

Inge: Hoe bevalt het nu het openluchttheater een eigen keet heeft? Margot: dit bevalt prima.  

Afval openluchttheater wordt niet altijd meegenomen. De handhaving komt vaker langs om 

te controleren bij het openluchttheater.  

Inge: Ben je tevreden over de samenwerking met de oudercommissie? Margot, dit loopt naar 

tevredenheid.  

 

Margot bedankt voor de super opvang! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


