Notulen Oudercommissie bso Lekker Los

Datum: woensdag 11 februari 2015
Locatie: basisschool Leidse Houtschool
Aanwezig: Caroline, Alexandra, Esther, Maartje en Wanda
Afwezig: Heleen en Amalia
1. Notulen vorige vergadering
Huiswerk:
Alexandra heeft gemerkt dat het huiswerk weer minder wordt gemaakt op de bso.
Maartje geeft aan dat zij het wekenlang aan de kinderen heeft gevraagd, maar zij ook
melden dat er geen huiswerk is. Wellicht een idee om ouders een mail te sturen met
indien er huiswerk is om dat even aan ons te melden.
Computerrooster:
Dat loopt prima, kinderen regelen dit onderling en mogen niet langer dan een
kwartier.
2. Plannen minister Asscher
De komende tijd staan een hoop nieuwe zaken op stapel, waardoor er weer kritisch
naar het beleidsplan moet worden gekeken. Wanda is dat nu aan het doen met een
groepje en zal indien deze “af” is met de oc bespreken. Verder heeft de minister ook
het voornemen om de leidster-kind ratio, nu 1-10, aan te gaan passen, maar ook de
vorm van uitbetaling kinderopvangtoeslag. Zodra er meer zaken bekend zijn laat
Wanda dit weten
3. Nooddeur
Naar aanleiding van de vorige vergadering, zijn Wanda en Maartje bezig geweest met
de nooddeur op de 1e etage. Het blijft moeilijk om daar een bordje op te hangen, dit
wil de brandweer niet. Alexandra stelt voor om dit wellicht bij de MR neer te leggen.
Maartje en collega’s zullen er alert op zijn de deur te sluiten als deze open staat.
4. Stukje oudercommissie
In de vorige vergadering is afgesproken dat er door de leden een stukje zou worden
gemaakt voor de nieuwsbrief. Esther biedt aan om een algemeen stukje hierover te
maken, zij mailt deze binnenkort.
5. Hoe is het de afgelopen periode gegaan?
Er zijn veel positieve reacties op nieuwkomer Jennifer. Zij maak leuke knutsels met
de kinderen en er is rust op de groep. Alexandra geeft aan dat er wel moet worden
gelet op ook actieve zaken doen met de kinderen. Maartje geeft aan dat dat soms
moeilijk is omdat veel kinderen naar clubjes gaan of worden gebracht. Wanda geeft
aan dat zij druk bezig is met een club om tijdens de bso sportieve zaken aan te
bieden, maar dat gaat niet in 1x tegelijk op de locaties allemaal.
6. WTTK
Esther: geeft aan dat kinderen vaak op msp zitten en dat dat wel in de gaten moet
worden gehouden ivm uitnodigen van vreemde karakters. Maartje en Wanda zullen
dit ook ter sprake brengen bij de studiedag waar de protocollen zullen worden
besproken. En bekijken hoe dit het beste kan worden aangepakt.
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Alexandra: geeft aan dat zij stopt met haar lidmaatschap van de oudercommissie.
Wanda dankt haar voor haar inzet.
Maartje: wil 10 minuten avonden plannen in april.
De volgende vergadering is op woensdag 10 juni om 20:00 op de Leidse Houtschool

