
Notulen vergadering oudercommissie Bso Natuurlijk 30-8-2018 

 

Aanwezig: Margot Wiggers (eigenaar bso) , Mikel Scholten (oudercommissie) , Inge Bekkers 

(oudercommissie en notulist). 

 

1. Opening 

 

2. Notulen 11-7-2017 besproken en goedgekeurd. Er is geen nieuwe informatie gekomen over 

de ontwikkelingen bij DUO. 

 

3. Ingekomen stukken 

 

3.1 Inspectierapport Bso Natuurlijk  is gelezen door de oudercommissie. EHBO was verlopen. 

Nieuwe training is gepland. Rudi Porskamp van zorg en welzijn en handhaving bij de 

gemeente Winterswijk heeft het inspectierapport van de GGD en de zienswijze van Bso 

Natuurlijk gelezen. Na de aanpassingen van Margot moet het in orde zijn. 

 

3.2 Bespreking zienswijze en vragenlijst oudercommissie. Vragenlijst is besproken. 

Zienswijze: overdracht van kennis over de ontwikkeling van kinderen. De 

oudercommissie is er geen voorstander van standaard contact op te nemen met school 

en benadrukt het belang van overleg hierover met ouders. Ook vinden zij het de vraag of 

je deze extra taak als BSO op je moet nemen door dit als standaard werkwijze te 

formuleren. School en BSO zijn 2 verschillende plekken met verschillende doelstellingen. 

Problemen die kinderen in hun ontwikkeling  op school hebben hoeven niet op de bso te 

spelen. Daar is meer ruimte om te bewegen, te ontspannen en voor creativiteit en vrij 

spel. Margot zal dit punt anders formuleren in haar zienswijze. 

 

3.3 IKK Innovatie Kwaliteit Kinderopvang. Er zijn nieuwe kwaliteitseisen om de kwaliteit 

binnen de kinderopvang te vergroten. Er komt een informatiebakje voor ouders over de 

de IKK en de nieuwe kwaliteitseisen. Ook ligt er een map met informatie over de IKK ter 

inzage op de BSO. 

 

3.4 Aanpassingen in het kader van de nieuwe wet op privacy. Alle huidige beleidsstukken en 

informatie uitwisseling zullen worden aangepast naar de laatste richtlijnen volgens de 

nieuwe wet op de privacy. Het gaat hierbij om pedagogisch beleidsplan, 

informatieboekje, algemene voorwaarden en uitwisseling van informatie vanuit Bso 

Natuurlijk naar ouders en pr. 

 

3.5 Veiligheid- en gezondheidsbeleid. Dit beleid komt voort uit de veiligheid- en  risico 

inventarisatie lijsten. De lijsten  komen hiermee te vervallen. In het veiligheidsbeleid 

staan de acties rondom veilig buiten spelen, gebouw etc. In het gezondheidsbeleid staan 

de acties rondom gezondheid o.a. het tekenbeleid.  

 

3.6 Verlopen.Her certificering Margot BHV en EHBO. De trainingen voor her certificering zijn 

gepland. EHBO was per ongeluk  



 

3.7 Planning algemene ouderavond. Er wordt een algemene ouderavond gepland. Ook zal er 

een nieuw lid voor de oudercommissie worden gezocht ipv Inge die stopt. Margot is al 

aan het rondvragen maar heeft nog geen nieuw lid gevonden. Tijdens de ouderavond zal 

hier bij stil worden gestaan en bij de nieuwe kwaliteitseisen van het IKK en het 

mentorschap. Inge oppert het idee om geen avond te plannen maar aansluitend op de 

dinsdagmiddag na de bso vanaf 17 uur. Met soep en broodjes voor de kinderen en 

ouders.  Je hebt dan kans dat er meer ouders zullen komen. Kinderen en ouders kunnen 

daarna vanuit de bso met gevulde maag doorgaan naar sport of huis. Door de info over 

het IKK en mentorschap uit te werken op papier kun je info schriftelijk meegeven en 

hoeven ouders niet allemaal tegelijk aanwezig te zijn. 

 

3.8 Mededelingen/opmerkingen: Margot zal de nieuwsbrief per seizoen gaan maken en iets 

minder uitgebreid. 

 

3.9 Afsluiting 

 

 

 

 


