
Oudercommissie Tante Pollewop 

 

Notulen vergadering 31 januari 2019 

 

Aanwezig: Patricia, Yvonne, Desirée, Jenny, Jasmine 

Afwezig: Chantal 

 

1. Opening: 

Yvonne opent de vergadering om 20.55 uur en heet iedereen welkom. Met name Desirée 

wordt welkom geheten door Yvonne. Iedereen stelt zich even voor.  

 

2. Notulen vorige vergadering: 

Ten aanzien van de prijswijzigingen merkt Jenny op dat zij het uurtarief heeft verhoogd naar 

€ 7,99 in plaats van het maximum bedrag van € 8,02. Voor de BSO is het tarief verhoogd naar 

€ 6,89 conform het maximumtarief. Verder zijn er geen opmerkingen met betrekking tot de 

notulen van de vorige vergadering. 

 

3. Wet IKK:  

De BKR 1:3 is een aandachtspunt voor het jaar 2019 omdat er veel baby’s zijn op dit moment 

en er dus 1 leidster op 3 baby’s moet worden ingezet. Dit leidt tot hogere personeelskosten. 

Jenny geeft aan dat er in ieder geval zoveel mogelijk gekeken zal worden naar de kwaliteit en 

de belangen van de kinderen. 

 

4. Verkiezingen: 

 

Naam:    lid sinds:   zittingstermijn loopt af: 

Yvonne:   herkozen per maart 2018 maart 2020 

Patricia:   herkozen per maart 2018 maart 2020 

Jasmine:   herkozen per maart 2017 maart 2019 

Chantal:    gekozen per 21 augustus 2018 augustus 2020 

Desirée:   gekozen per 31 januari 2019 januari 2021 

 

Iedereen is het erover eens dat Jasmine herkozen wordt. De zittingstermijn loopt dan af in 

maart 2021. Jenny heeft in het reglement nagekeken dat de oudercommissie minimaal 3 

leden dient te hebben. De maximale zittingstermijn is 6 jaar nu je twee keer herkozen kunt 

worden voor een periode van twee jaar. Jenny zal via ISY mededelen dat Jasmine herkozen is 

en dat Desirée is gekozen per 31 januari 2019 als lid van de oudercommissie. Ook zal dan 

nogmaals worden aangegeven dat ouders zich kunnen melden mochten zij lid willen worden 

van de oudercommissie. Patricia is verantwoordelijk voor de inkomende mail dus zij zal dit in 

de gaten houden. 

5. Leidsterdag: 
Yvonne merkt op dat er eigenlijk niets meer is gedaan voor leidsterdag in 2018 namens de 
oudercommissie. Afgesproken wordt dat dit in 2019 wel zal worden gedaan en dat iedereen 



de komende tijd zal nadenken over ideeën om dit bij de volgende vergadering wederom ter 
sprake te brengen. Ook zal het een actiepunt worden. 

 
6. ISY 

Jenny geeft aan dat het fijn werkt met ISY. De berichten van de BSO worden hier dus ook 
vermeld. Alleen moet zij er nog aan denken dat berichten die op ISY geplaatst worden ook op 
de site geplaatst moeten worden.   
 

7. Personeel: 
Jenny merkt op dat zij een vacature heeft geplaatst (vanwege de veranderingen in de 
kinderopvang) waarop drie reacties zijn gekomen. Helaas hebben deze reacties tot niets 
geleid. Imke is in oktober weggegaan bij Pollewop. Zij heeft een andere baan gevonden als 
onderwijs-assistente. Hierdoor mist Jenny momenteel iemand op de donderdag. Anja zit op 
dinsdag en donderdag bij de BSO. M.W.  is terug als vrijwilligster op de donderdagochtend. 
Daarnaast is er nog een vrijwilligster op de vrijdagochtend bij Sjanulke: S.V.  

 
8. Rondvraag: 

Jasmine vraagt aan Jenny of er ouderlijk toezicht is op de computer bij de BSO. Jenny geeft 
aan dat er nu ook een kindertablet is waar de jongere kinderen met name mee bezig zijn. De 
computer wordt nu vooral gebruikt door kinderen vanaf groep 5. Op de tablet zit wel 
ouderlijk toezicht. Overigens is de computer zodanig opgesteld dat er altijd zicht op is. 
Dingen die eng zijn of met vechten of bloed te maken hebben, mogen niet gekeken worden 
op de BSO.  
 

9. Actielijst: 
- Leidsterdag 2019 

 
Volgende data vergaderingen: 
- Donderdag 28 maart 2019; 
- Donderag 27 juni 2019; 
- Donderdag 26 september 2019; 
- Donderdag 9 januari 2020.  

  
  

Vergadering wordt gesloten om 22.05 uur. 
 

 

 

 

  


