
 

 

Notulen Algemene oudercommissievergadering 
7 juni 2018 

 
 
Aanwezig: 
Monique, Michelle, Carola, Ria, Irene, Daniel, Renate, Willemijn, Bianca, Martine, Joram 
 
1.Notulen vorige vergadering 
Voordat de notulen worden doorgenomen wordt er nog een voorstelrondje gedaan, voor de nieuwe 
aanwezigen. 
Bianca geeft aan na 3 jaar te stoppen, we bedanken haar met een bos bloemen voor haar inzet. 
Joram neemt de taken over van zijn vrouw Agnes. 
 
2. Tarieven 
De tarieven gaan per 2019 omhoog i.v.m verhoging personeelskosten van 5% en alles rond de wet 
IKK. 
Wat de verhoging zal zijn is nog niet bekend, Ria gaat dit uitzoeken en berekenen en zal ons daar 
later dit jaar over informeren. 
 
3. Ontwikkelingen wetgeving 
Pedagogisch coach Amanda Thijsen gaat alle groepen op alle leeftijdsgebieden coachen waar dit 
nodig is. Ze zal ook trainingen geven aan alle pedagogisch medewerkers. 
Alle pedagogisch medewerkers die werken met baby’s onder 1 jaar gaan de training babyspecialist 
volgen.  
Vanaf jan 2019 verandert de kind-leidsterratio naar 3 kinderen <1 jaar per pedagogisch 
medewerker, dit was 4 kinderen <1 jaar per pedagogisch medewerker. Dit heeft gevolgen voor de 
maximaal aantal baby’s die op de groep geplaatst kunnen worden.   
 
Ook Het Kinderpaleis is druk bezig geweest met de AVG wet, hier komt veel bij kijken; bij nieuwe 
aanmelding,staat op het formulier dat de ouders met ondertekenen kennis hebben genomen van 
het privacy-beleid, en ouders moeten toestemming geven m.b.t. foto’s die gemaakt worden.  
Ria vraagt ons, als er iets opvalt dit te melden.  
 
4. Sportdag  
De jaarlijkse sportdag wordt gehouden op 23-8-2018 bij mooi weer op voetbalveld bij slecht weer 
de staver.  
Bruinisse kan niet meedoen omdat dan de schoolvakantie voorbij is. 
Je kan verschillende sporten uitoefenen, iedereen krijgt lunch en fruit.  
Veel sportverenigingen doen mee. Ria heeft haar organisatorische taken van sportdag 
overgedragen een Hanne-Mayke.  
Wie wil en kan helpen, dit graag doorgeven per e-mail aan Ria. 
 
5. Gluren bij de buren 
Van elke locatie gaan alle medewerkers van de BSO kijken hoe het gaat op andere locaties door 
er 3 dagen mee te draaien op de groepen. 
 
6. Rondvraag 
Ria zal nieuwe datum plannen via datumprikker, en de voorkeur gaat uit naar een dinsdagavond  


