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 BSO DE BOOMHUT 

Notulen 

Vergadering Oudercommissie,  

Datum: 3 oktober 2019 

Locatie:  Oranjeplein 96 

Tijd:  20.00-22.00 uur 

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

● Aanwezig: Femke, Esther, Caroline Hellen en Frans. 

● Afgemeld: Anouk 

● Ronel en Marlies hebben zich voor de OC afgemeld en zullen in de toekomst geen deel meer 

uitmaken van de OC. De OC danken hen voor hun inzet en Frans zal hun nog persoonlijk 

bedanken.  

 

Verslag vorig overleg  

De uurprijs 

De doorgezette verhoging van de uurprijs valt positief uit en er is weer wat lucht. Landelijk blijken kosten 

voor de BSO hoger uit te vallen dan eerder ingeschat waardoor meerdere BSO’s financieel in de knoei 

gekomen zijn. Anderen hebben hun uurprijs met tot wel 12% verhoogd. De ervaren financiële druk die 

gevoeld werd is dus ook landelijk gevoeld.   

 

Stint 

Er was vooraf dat de Stint afgekeurd zou worden. maar nu werd duidelijk wat er nog aangepast moest 

worden om aan de nieuwe regels te voldoen. 1 oktober is een nieuwe check. Hopelijk kan hij begin 

volgend jaar weer de weg op. 

 

FLow blijft in het Huis en er hoeft geen nieuwe huurder gezocht te worden.   

 

Het steegje.  

Gevraagd wordt of we het steegje bij het Huis weer mogen gebruiken. Vooral voor de Stint is dat straks 

van belang. Voor nu is dat dus nog niet van belang en er zal tzt geïnformeerd worden door Frans.  

 

Activiteitenopvang 

Musical gaat niet door door te weinig animo. Paardrijden gaat mogelijk door maar dit is afhankelijk of 

Alma, een paardrijlesdocente, al dan niet een baan krijgt. Van belang is wel dat er continuïteit 

gewaarborgd kan worden.  
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Agenda en overige items die vervolgens besproken zijn.  

 

GGD is geweest.  

Ze hebben een aantal zaken bekeken. Alles was goed op orde. Vraag is of de eigenaar een VOG 

heeft. Dat was niet het geval en was ook nooit eerder gevraagd. De Boomhut is hierop officieel op 

aangesproken en er wordt nu achteraan gegaan.   

 

Huishoudelijk reglement. 

Een aantal zaken komen niet overeen met de praktijk. Frans Er wordt besproken wat handiger is, in 

notulen aangeven dat we iets anders werken of huishoudreglement aanpassen.  

Zo hangen notulen en foto’s niet op de locaties. Wel staan foto’s van ouders op de site en zullen 

notulen ook op de site geplaatst worden.  

 

Ook worden ouders niet vooraf op de hoogte gebracht dat de OC bijeenkomst en dat ze 

agendapunten ingebracht kunnen worden. Een idee is om in de maandelijkse nieuwsbrief een verzoek 

voor agendapunten op te nemen voor de volgende OC bijeenkomst. Er komt dan ook een 

Oudercommissie@bso-deboomhut.nl. Dat mailadres kan dan in de nieuwsbrief opgenomen worden 

zodat we bereikbaar zijn voor ouders.  

 

Er moet een duidelijke procedure zijn hoe een ouder een klacht kan indienen bij de OC.  

Stemmen doen we wel, maar meer informeel. Niet met de handjes in de lucht maar in samenspraak.  

 

→ Esther maakt een voorzet voor de aanpassingen van het reglement.  

 

Er wordt voorgesteld dat Esther de functie van voorzitter en Caroline de functie van secretaris op zich 

neemt. Dit wordt nog aan Anouk voorgelegd.  

 

 

Verantwoording pakket aanpassen 

Het waarborgfonds is gesubsidieerd door de overheid om BSO’s te ondersteunen met het doorvoeren 

van de nieuwe regels en doorberekenen van kosten/inkomsten. Een adviseur is langs geweest en heeft 

met Frans meegekeken. 

 

Bij BSO landelijk zijn personele kosten ong. 45% van de kosten. Met de nieuwe regels mag je daar 5% bij 

optellen. Die 50% is ook waar BSO de Boomhut op aanstuurt. Omdat de Boomhut echter niet uitgaat 

van 1 op 8 ipv 1 op 12 zijn die relatieve hogere kosten te verklaren.  

 

In een volgende vergadering wordt nog een keer besproken hoe om te gaan met de 

voorbereidingstijd.  

 

Bezetting  

Op woensdag zijn er maar 16 kinderen. Mogelijkheid is om kinderen op één locatie samen te voegen. 

Wordt nader besproken hoe hier mee om te gaan.  

 

Moerveld, contracten gelijktrekken met reguliere opvang 

Bij Moerveld is nu geen vakantieopvang in het pakket. Men werkt met strippenkaarten die veel gebruikt 

worden. Er is dus behoefte om ook vakantieopvang in pakketten op te nemen en contracten samen te 

trekken aan de contracten van de overige locaties.  

 

KOV-net, nieuwe software voor kinderopvang 

Er is een nieuw softwarepakket waarbij bv ruilingen doorgegeven kunnen worden en men kan dan 

aangeven of die ruiling wel/niet akkoord is. Dat programma maakt samentrekken van contracten ook 

makkelijker. Waar wel rekening mee gehouden moet worden is dat de uurprijs bij Moerveld lager is 

(activiteitenopvang).  

 

mailto:Oudercommissie@bso-deboomhut.nl
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Nieuwe uurprijs 2020 berekenen, verslag workshop Eindhoven  

De nieuwe uurprijs wordt nu berekend waarbij op een verantwoorde wijze gekeken gaat worden hoe 

een realistische prijs berekend wordt. Hiervoor is een workshop gevolgd in Eindhoven.   

 

Personeel, 

a. Rozan stopt formeel per 15 november 2019. 

b. Sanda, groepshulp (misschien ook Jazz binnenkort) 

c. Jean, vervangt de struingroep van Kim 

d. Kim gaat per 12 oktober met zwangerschapsverlof  

e. Guusje (Moerveld) is ook in verwachting. OC feliciteerd haar.  

f. Nieuwe stagiaires, Roxanne (stageplek voor omscholing), Merel (is erop donderdag HBO 

pedagogiek), Naiomi (specialistische kinderopvang, stage, komst is nog niet zeker) Joëlle (MBO 

niveau 1 die bij het Huis stage gaat lopen) 

g. Juul (laatste jaar conservatorium) de nieuwe popgroep-muziek-docent  

h. Jeff met pensioen per 18 oktober, maar ivm de herfstvakantie is zijn receptie op donderdag 10 

oktober in het huis.  

i. Martin de opvolger van Jeff. Hij is afgelopen maandag gestart en dat gaat prima.  

 

Accommodaties 

’t Huis: Flow blijft toch voorlopig 

 

Boomhut, afdak gerealiseerd, nu de rest…  

Voor de winter zal alles klaar zijn en kan er beschut weer wat gedaan worden. Achter in de tuin komt er 

nog een bouwkeet en een afdak. Martin is hier ook bij betrokken.  

 

Moerveld 

De wagen is afgebrand. Er is sprake van brandstichting. Het hele terrein beveiligen is geen optie. NIet te 

doen en past ook niet bij de visie van de Boomhut. Een aantal weken is ook de keet al afgebrand.  

School de Bundeling heeft een ruimte aangeboden voor de komende weken en bij scouting Bunde 

kan de activiteitenopvang voortgezet worden. Met Moerveld zal dus gestopt worden.  

 

Meneer Koekepeer 

Meneer Koekepeer wil graag een samenwerking aangaan. Mayke (Nutsschool)en Saskia te Brink uit 

Geleen wil graag een franchising aangaan. Uitbreiding van de Boomhut is geen optie, maar verkopen 

van de Boomhutformule is wel een optie (1 op 8, meer ruimte voor activiteiten etc). Hierin wordt 

mogelijk nog actie in ondernomen. .  

 

Activiteiten 

1. Paardrijden op maandag i.o.  

2. Naald en draad, workshop tot januari  

3. Mogelijk ook een aanbod van activiteiten opvang op vrijdag. Hier is behoefte aan. Wat 

kinderen betreft kan het, maar de grote verscheidenheid in starttijd van kinderen maakt het 

wel lastig door de onrust die het oplevert.  

 

Rondvraag 

Er is niks voor de rondvraag. 

 

 

Volgende bijeenkomst is op donderdag 24 oktober om 20 uur in het huis.  

Agenda: nieuwe reglement en voorbereidingstijd. 

 


