Verslag gezamenlijke vergadering
oudercommissies Stichting BSO Popeye
Dinsdag 20 juni 2017 20.00 uur, Prinses Marijkestraat 1 Diemen
Oudercommissieleden:
locatie Sint Petrus: Janneke Vet
locatie Zeeburg: Henk Spaan, Ingeborg Meulman (afwezig, geen oppas)
Locatie Venser: Nicole van Exel (vz),
locatie Marijkestraat: Ingeborg Meulman (afwezig, geen oppas)
locatie Kruidvat: Aleksandra Ikhimokpa, Shalla Dhawan
locatie Meridiaan: Wieneke van Doorn (vz), Maartje de Groot
locatie Noorderlicht: Jan-Joost van Dam, Heleen Steur, Bart de Ree

1. Opening om 20.00 uur
Voorzitter van de gezamenlijke vergadering:
2. Vaststellen agenda: geen aanvullingen op de agenda
3. Oudercommissieleden:
Laura Minderhoud wordt bestuurslid en moet daarom afscheid nemen als lid van de
oudercommissie. We zoeken daarom een opvolger voor haar voor de locatie
Marijkestraat.
Shamaila Saddal is gestopt omdat haar kind niet meer op Popeye zit. Ook voor haar
zoeken we een opvolger voor de locatie Venser.
Shalla Dhawan is lid geworden voor de locatie Kruidvat (Star Kids) Welkom!
4. Afspraken vorige vergadering staan op de agenda voor deze vergadering
Verslag wordt in deze vergadering officieel goedgekeurd / ondertekend.
5. Mededelingen:
- Medewerkers in dienst: we zijn dringend op zoek naar oproepkrachten die op
termijn ook vaste uren kunnen krijgen. Kandidaten zijn heel welkom!
– Medewerkers uit dienst: geen
– Omzetting van de software vordert gestaag
6. Uitslag inventarisatie belangstelling voor warme maaltijden
Er is niet genoeg belangstelling vanuit de ouders om te kunnen starten met het
bieden van warme maaltijden. Er waren minstens 10 kinderen op een locatie nodig.
Op de locatie Venser kwam het slechts tot 7 kinderen en op de andere locaties nog
minder. We spreken af dat we het over een paar jaar nog eens zullen
inventariseren. De ouders zullen per mail op de hoogte gesteld worden.
7. Invoering mentorschap
Per 1 januari zullen de wettelijke regels voor de kinderopvang op enkele punten
wijzigen. Een van de wijzigingen is het invoeren van mentorschap. Dit houdt in dat
er voor elk kind op de opvang een mentor wordt afgesproken. In principe houdt de
mentor de ontwikkeling van het kind bij door middel van observaties en heeft
daarover contact met de ouders. Het is voor ouders in de BSO niet verplicht om
een oudergesprek te hebben maar het moet wel aangeboden worden. De mentor is
het eerste aanspreekpunt voor zowel de ouders als bijvoorbeeld de school en
collega’s. We spreken echter af dat we daar niet rigide mee om zullen gaan. Als
ouders liever met een andere PM-er iets bespreken of als er een voorval tijdens de
dienst van een collega PM-ers heeft plaats gevonden, dan kan er natuurlijk ook van
afgeweken worden. Het doel is met name dat alle kinderen in beeld zijn en dat de
verantwoordelijkheid daarvoor duidelijk afgesproken is. De PM-ers maken onderling

een verdeling van de kinderen op hun groep en stellen de ouders daarvan op de
hoogte. Bij nieuwe kinderen op de groep, zal de mentor ook meteen het intakegesprek doen.
8. Ruildagen, extra dagen en plusdagen in de VO moeten op tijd aangevraagd worden
omdat de roosters 2 weken voor de vakantie begint, vastgesteld moeten worden.
Heleen deelt mee dat de werkdruk op kantoor erg hoog is en dat verzoeken die te
laat binnen komen, daardoor niet meer in behandeling genomen kunnen worden.
De oudercommissieleden hebben begrip voor het feit dat de roosters twee weken
van te voren vastgesteld moeten worden volgens de wettelijke regels, maar vinden
het wel jammer dat er daardoor ook minder flexibiliteit is voor de ouders.
Het verzoek is om de programma’s dan wel eerder bekend te maken vooral in
verband met de uitjes. Sommige ouders willen liever niet dat hun kind meegaat
naar uitstapjes waar zij hun kind nog te jong voor vinden en willen dan graag van
dag ruilen. Heleen zal proberen hier rekening mee te houden maar de planning is
altijd erg krap. Eerst moet geïnventariseerd worden hoeveel kinderen er komen,
dan worden de programma’s gemaakt en de posters naar de ouders gestuurd. De
inventarisatie kost de PM-ers vaak veel tijd.
NB Ouders kunnen wel vooraf aan de PM-ers vragen op welke dagen het uitstapje
valt. Deze verdeling is namelijk al veel langer bekend.
Voor de veiligheid van de kinderen zou het ook goed zijn als er hesjes in een
opvallende kleur voor hen worden aangeschaft. De PM-ers zijn al herkenbaar door
de nieuwe bedrijfskleding.
9. Datum volgende vergadering 17 oktober 2017
10.

Sluiting 21.30 uur

