
 

BSO DE BOOMHUT 

NOTULEN 
Vergadering Oudercommissie,  

Datum: 23 mei 2019 
Locatie:  Oranjeplein 96 
Tijd: 19.30-21.45 uur 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Agenda vaststellen  

Verslag vorig overleg (Notulist kwam wat later binnen. Eerste 15 minuten van de vergadering is 
daarom niet genotuleerd) 

Aanwezigen: Frans, Femke, Anouk, Esther, Marlies,  Caroline (notulist) 

 

Personeelskosten 

Om een organisatie financieel gezond te houden zouden personeelskosten niet hoger mogen zijn dan 
50% van de omzet. Dit is op dit moment echter 59%, mede door de realisatie van de visie dat de ratio 
begeleider:kind niet hoger moet zijn dan 1:8, waarbij in de praktijk ook nog eens vaak een extra 
ondersteuner ingezet wordt. Door een aanpassing van de wetgeving mogen BSO's een ratio 
aanhouden van 1:12. In navolging daarvan is de maximale uurprijs die mensen op mogen geven bij de 
belasting verlaagd. Door de verhoogde ratio zouden kosten van opvang immers kunnen dalen. Echter 
is het bestuur van de Boomhut van mening dat een aanpassing van de 1:8 ratio teveel afbreuk doet 
aan de eigen visie op, en te realiseren kwaliteit van de kinderopvang. Dit wordt door Frans tijdens de 
vergadering goed onderbouwd en toegelicht en de oudercommissie deelt die mening. Een andere 
belangrijke ontwikkeling is de verscherpte wettelijke verplichtingen waar een BSO aan moet voldoen, 
zoals extra verplichte trainingen, bijscholing etc. Dit zijn extra kosten die in de huidige jaarlijkse 
prijsstijging onvoldoende meegenomen zijn. Daarnaast zijn een aantal activiteiten 
(activiteitenopvang) weggevallen en neemt de deelname aan andere activiteiten af waardoor er 
minder financiële ruimte is. Al met al is hierdoor een financiële situatie ontstaan die niet gezond is en 
die niet langer houdbaar is. De wens van het bestuur om deze jaarlijkse prijsstijging zo laag mogelijk 
te houden, blijkt de extra kosten die met de nieuwe wetgeving gepaard gaan, onderschat te hebben, 
en had achteraf hoger moeten zijn dan ingeschat. Maatregelen van de BSO om efficiënter te werk te 
gaan maar ook de acties van personeel die deels onbetaald extra taken opgepakt hebben bleken 
ontoereikend en onhoudbaar om de tekorten op te vangen. Analyse van kosten van activiteiten 
(zomer,- winterfeest etc) liet zien dat die door de bijdrage van ouders niet veel drukten op deze 
tekorten, maar daarentegen door ouders erg gewaardeerd worden en bijdragen aan de sfeer en 
beleving van de Boomhut.  Een tussentijdse aanpassing van de uurprijs is daarom noodzakelijk. Deze 
noodzakelijke reparatie van de jaarlijkse uurprijs wordt uitvoerig in de OC besproken.  

De OC spreekt waardering uit voor de al genomen maatregelen om kosten zoveel mogelijk te 
besparen en sluit zich aan bij het vasthouden aan de huidige kind/begeleider ratio. De OC heeft 
begrip voor de noodzakelijke reparatie van de uurprijs en acht deze, zeker ook gezien uurprijzen van 
andere BSO's in de regio en de noodzakelijke extra personele kosten door wetgeving, begrijpelijk, 
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zeer realistisch en noodzakelijk. (Ter vergelijking: uurprijzen van 8-9 euro zijn vrij standaard, terwijl 
BSO de Boomhut nu onder de 8 euro zit.) De OC deelt de mening van het bestuur dat ouders goed 
geïnformeerd worden over de reden van de noodzaak van de tussentijdse stijging van de uurprijs en 
de gevolgen wanneer deze stijging niet doorgevoerd wordt (bv in het Huis 9 kinderen/dag extra). Ook 
moet inzichtelijk gemaakt worden hoeveel ouders maandelijks extra moeten betalen. Tenslotte acht 
de OC het niet wenselijk om verdere tussentijdse stijgingen in te zetten dit jaar en verzoekt zij de te 
sturen mail naar ouders eerst voor te leggen aan de OC. Frans gaat hiermee akkoord en geeft aan het 
erg vervelend te vinden om de prijsstijging te moeten doorvoeren maar dat er echt geen andere 
mogelijkheid is om de organisatie financieel gezond te houden.  

Naast de aanpassing van de uurprijs blijft de Boomhut streven naar een zo efficiënt mogelijke 
werkwijze en zal gezocht worden naar nieuwe activiteiten of doorstart van bestaande activiteiten om 
de activiteitenopvang weer verder uit te breiden. Tip van het OC is om ook nog eens te kijken naar 
het aanbod van pakketten incl. vakantieopvang en opvang bij studiedagen. Hoe verhouden die zich 
tot andere BSO's? Moet vakantieopvang standaard in het pakket zitten? Moet er een max. aantal 
studiedagen komen dat binnen een standaard pakket valt?  

 

Ouderraad reglement, reglement ouder commissie huishoudelijk reglement en reglement 
klachtenkamer ouderraad kinderopvang.  

Deze stukken zijn lange tijd niet herzien. Verzoek om deze stukken naar de OC te sturen en na evt. 
aanpassing zou dit ook op de site van de BSO de Boomhut moeten komen  

 

Personele wijzigingen/mededelingen 

Rozan stopt per nieuw schooljaar helemaal. Rozan neemt na de zomervakantie afscheid nadat ze 
nieuwe mensen ingewerkt heeft. Vanaf september oktober neemt ze afscheid. Rozan, bedankt voor 
je inzet en ondersteuning in de afgelopen jaren en we wensen je veel succes!  

Sanda en Noortje, zijn groepshulp en zij vervangen Guusje, 

Jean, is de nieuwe vervanger en doet nu via Mik een opleiding spw4 

John (bewegingstheater) is tijdelijk gestopt omdat kinderen meer buiten gingen spelen. 

Kim gaat het struinen doen. Kim is zwanger en gaat in november met zwangerschapsverlof, Jean gaat 
dan vervanging van struinen overnemen. We feliciteren Kim met haar zwangerschap. 

Kim en Rubin. Hebben samen de aanspreekpunt-taken overgenomen.  

 

De Stints  

Het is nog niet duidelijk wanneer de Stint terugkomt. De lease-stint is inmiddels aangepast en zal snel 
weer terugkomen. Kosten gaan van 0 naar 250 euro per maand. De eigen Stint moet nog aangepast 
worden. Deze kan verkocht worden voor 1250 euro waarna een Stint geleast kan worden voor 250 
per maand. Of de Boomhut moet de eigen Stint voor 3000 euro zelf aan laten passen. Ruben zoekt 
uit wat financieel gezien de beste optie zal zijn. 

 
 
De accommodaties 
 
Het Huis, 
Flow gaat weg bij ons, dus zoekende naar nieuwe invulling 2e verdieping 
Door krapte moeten ze verhuizen. Enkele andere huurders blijven wel. Er wordt gezocht naar een 
nieuwe huurder. De speelplaats bij het huis mogen we weer gebruiken maar dit mag niet leiden tot 
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overlast. Er ligt een verzoek of het steegje weer gebruikt mag worden. Er is vanuit nog geen reactie 
vanuit Maximus. 
 
Boomhut, 
Stappenplan aanpak van de tuin 
De keet met afdak en opslag voor hout gaat er snel komen. De keet kan verwarmd worden en er 
komt een vuurplaats. Er komt nog een schriftelijk bewijs over de kwaliteit van de bomen.  
 
Moerveld 
Er wordt met 1 op 7 gewerkt en er zal Moerveld beleid van deze activiteitenopvang op papier gezet 
worden door ouders en de GGD. De groepen zitten bijna vol. Het Mik gaat met alle kinderen in de 
modderweken naar het Moerveld. Hoewel daar de  activiteitenopvang van de Boomhut is, zal het 
Mik er een week zitten. Deze situatie is voor zowel het bestuur als de OC onverwacht en wat vreemd. 
Het is echter niet de bedoeling dat zij op het terrein van de Boomhut komen en de begeleiding of 
kinderen van de Boomhut hier last van ondervinden. Het Mik is tevens geïnteresseerd in hoe de 
Boomhut de activiteitenopvang geregeld heeft. Het blijft in de communicatie van belang duidelijk te 
zijn naar de aard van de opvang op het Moerveld. Hier is sprake van activiteitenopvang en het 
Moerveld is geen BSO. In het verleden is hier in de pers bv foutief naar verwezen.  
 
Ton (mede beheerder) doet een stapje terug. 
 
 
Activiteiten 
Zomerfeest  
Dit is gepland op woensdag 19 juni bij  de Boomhut in Amby. De mail is al naar ouders verstuurd. 
 
Struinen   
Het struinbeleid wordt uitgeschreven. Fijn voor ouders en de GGD. De vraag vanuit de OC: komt er 
ook weer mini-stuinen? 
 
Hiphop en zeepkisten.  
Beide gaan niet door. Wellicht komt er een vervangende timmeractiviteit door Frans op donderdag.  
 
Sport en spel, en musical  
Deze zijn voor volgend schooljaar in voorbereiding. Sport en spel is van 16 naar 4-6 kinderen terug 
gelopen. Wellicht dat de poster aangepast moet worden (grote kinderen). Volgend jaar wil Rubin met 
een nieuwe groep van jongere kinderen starten. Een combi van jongere en oudere kinderen is niet zo 
wenselijk, bv ook vanwege verschillen in kracht en wildheid van het spel. 

 
 

De webpagina.  
De webpagina ziet er goed uit! Diana is er het afgelopen jaar flink mee aan de slag geweest. Moeten 
notulen op de site? Of kunnen ze uitgeprint worden en opgehangen worden op de locaties? 
Deelnemers van de ouderraad moeten deels nog informatie opsturen naar Diana voor op de site. 
Aanwezige betrokkenen geven aan dit snel te zullen doen zodat ze herkenbaar zijn voor andere 
ouders.  
 
 
Rondvraag 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.  
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