Notulen Oudercommissie bso Buitengewoon

Datum: 16 oktober 2013
Aanwezig: Kees Emeis, Mariëlle Visser, Martin Dekker, Cora van Hemert en Wanda de
Ruiter
Locatie: basisschool Zijlwijk
1. GGD bezoek
Op dinsdag 3 september is de GGD onverwacht langsgekomen en heeft de locatie
bekeken. Daaruit kwamen een paar zaken waar zij meer over wilde weten:
- Er was onduidelijk wie er buiten het hek mochten spelen en de ggd wilde graag
de buitenspeelregels en beleidsplan zien
- Er is een jongen op de bso die 3 jaar is maar al wel met school is begonnen,
hierdoor komen wij in de knoei met de leidster-kind ratio. Wij nemen dus niet
eerder kinderen dan 4 jaar.
2. Prijzen 2014
De prijzen die zijn gemaild worden besproken met de oudercommissie. Marielle wil
weten dat als je als ouder een dag extra afneemt, naast het vaste contract welke prijs
je dan betaald. Wanda geeft aan dat je de uurprijs betaald die bij je contract zit.
Ook geeft Wanda aan dat zij in de brief bij de prijzen zal vermelden dat ouders de
wijzigingen doorgeven aan de belastingdienst. De oudercommissie gaat akkoord met
de prijzen voor 2014.
3. Activiteiten met oudere kinderen
Cora geeft aan dat zij soms merkt dat oudere kinderen zich ‘vervelen’. Hierop heeft zij
samen met collega’s een enquete gemaakt voor de kinderen, om er achter te komen
wat zij graag willen doen. Hier zijn een aantal zaken uitgekomen als chillen,
skeeleren, knutselen enz. Op dit moment is de werkgroep druk in de weer om kisten
met activiteiten te maken waar direct iest mee gedaan kan worden op de locatie. Ook
worden er clubs en organisaties benaderd die workshops kunnen gaan geven aan de
kinderen. Kees geeft aan dat hij Cora zal benaderen over tennissen in de wijk. Er
worden nu al voorbereidingen getroffen om een gezonde dag te organiseren en ook
een olympische dag in de meivakantie.
4. Zwemmen met de kinderen
Wanda geeft aan dat er afgelopen zomer een aantal zwemincidenten in de media zijn
verschenen waardoro het protocol weer eens tegen het licht wordt gehouden.
Met name de regels betreffende zwemmen zijn flink onder de loep genomen:
Regels bij zwemmen met de kinderen:
1. Kinderen die een zwemdiploma kunnen overleggen ( kopie) mogen mee gaan
zwemmen. Met kinderen die geen zwemdiploma hebben wordt niet gezwommen,
maar pootje gebaad, of aan de waterrand gespeeld.
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2. Zet bij de kinderen die geen zwemdiploma hebben een streep op hun onderbeen, zij
mogen niet verder dan deze streep het water in.
3. We gaan niet naar zwembaden.
4. Er gaan ten alle tijden medewerkers mee het water in.
5. Zorg dat je als medewerker strategisch gaat staan
6. Maak afspraken met je collega’s, wie speelt mee, wie houdt toezicht.
7. Ook al ga je zwemmen met een groep kinderen met een zwemdiploma, iedereen blijft
bij elkaar.
Marielle geeft aan dat zij graag wil zien dat kinderen zonder diploma ten alle tijden
zwembandjes om hebben.
Kees geeft aan dat bij sancties als kinderen zich niet houden aan de regels, bijvoorbeeld kan
benoemen dat kinderen dan aan de kant moeten gaan zitten.
Marielle geeft mee dat de ouders wellicht dit protocol kunnen krijgen rondom de
zwemactiviteiten en ook weten dat er gezwommen wordt.
Cora oppert om het ook mee te nemen in het intakeformulier.
Wanda zal het protocol aanpassen en rondmailen aan de oudercommissies.
Rondvraag;
Marielle: Hoe zit het met computergebruik op de bso, zit er een filter op, wordt er
meegekeken. Cora geeft aan dat er wordt meegekeken, maar ook een filter op zit.
Volgende vergadering op dinsdag 28 januari om 19:00

