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JAARVERSLAG 2018    

BSO Marlon 
Spanjaardspad 86       
Schoonebeek 
 
 

Notulen OC 9 januari 2018 

Aanwezig: Beja van der Zwan, Linda Wegkamp, Henrieke Horring, Gerdien Vrielink 
Afwezig met kennisgeving: Angelique Schonewille 
Aanwezig directie: Marlon Homan 
 

1. Opening 
Gerdien opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 
2. Notulen vorige vergadering: 

Verbouwing is klaar. Marlon is nu in het nieuwe lokaal en de ouders worden deze week per 
mail geïnformeerd.  
Marlon stelt E 50,- beschikbaar voor de oudercommissie, Henrieke is penningmeester en 

beheert dit geld.  

3. Actiepunt contact gemeente. Marlon heeft direct nummer gekregen om door te spreken 

m.b.t. wijziging plattegrond BSO. Dit is nu allemaal in de vergunning geregeld. 

4. Inlogcode voor Boink zet Marlon weer in de app voor de oudercommissie. Op de site van 
Boink kan je digitaal het Boink magazine inzien.  
Marlon heeft klachten gehad over mailtjes die niet aankwamen. Dit is nu opgelost en alle 
ouders ontvangen nu weer de mailtjes.  

 
5. Het vervoersprotocol is aangepast. Marlon gaat alle protocollen langs of ze nog juist zijn. 

Daarna stuurt ze deze ter controle nodig voor de oudercommissie. 
Voor de volgende vergadering zorgt Marlon voor een opsomming van alle protocollen. Deze 
zullen gedoceerd worden behandeld door de oudercommissie. 

 
6. Beleidsplan kan nog niet afgerond worden omdat het nieuwe lokaal pas onlangs gereed is 

gekomen. Het wachten voor de risico-inventarisatie is op het gereedkomen van het 
speellokaal. Uiterlijk eind januari stuurt Marlon het beleidsplan veiligheid en gezondheid 
rond per mail om te beoordelen en opmerkingen naar haar toe te sturen.  

 
7. Henrieke: Aanbieden TSO door Marlon in haar eigen huis. Hier is Marlon mee gestart n.a.v. 

vragen van ouders. Zij heeft dit eerst bij ouders thuis verzorgd.  
Marlon: Ingemar is per 1 januari 2018 gestopt als leidster. Er is een vacature uitgezet voor de 
kerstvakantie. Twee dames geselecteerd uit de sollicitanten draaien 1 dagdeel proef in de 
eerste weken van januari.  
Volgende vergadering is weer bij Marlon thuis Achterkamp 46. 
 
Actielijst 

E 50,-- aan Herieke geven Marlon volgende vergadering 

Inlogcode Boink op app zetten Marlon z.s.m. 
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Lijst protocollen opstellen die geüpdatet 
moeten worden. 

Marlon voor volgende vergadering 

Beleidsplan veiligheid en gezondheid ter 
beoordeling rondsturen 

Uiterlijk 31 januari 2018 

Volgende vergaderingen 
10 april 
3 juli  
 

Linda geeft week van te voren reminder.  
Marlon zet data standaard op de 
nieuwsbrief. 

 
 
 
 

Notulen oudercommissie overleg 03-07-2018 

Marlon trakteert ivm de laatste oudercommissie vergadering van dit schooljaar. Henrieke is helaas 

afwezig. 

 

Gerdien opent en de notulen van 10 april jl. worden doorgenomen. 

- Er is geen commentaar geweest van ouders na het aanpassen van het protocol (mbt mannelijke 

medewerker). 

- Ieder kind heeft een mentor toegewezen gekregen, want verplicht. Hiervan wordt echter niet actief 

gebruik gemaakt. De meeste vragen komen toch bij Marlon terecht. 

- de Boink inloggegevens zijn gecommuniceerd, ook de vervangster van Beja van der Zwan, Bianca 

Klein-Otten, heeft deze ontvangen na het toevoegen in de groepsapp. 

 

Voor het komende schooljaar zijn de volgende vergaderdata genoteerd; 11 september 2018, 13 

november 2018, 26 februari 2019 en 18 juni 2019. 

 

De protocollen Zieke kinderen, Ongevallen, Klachtenregeling en Geneesmiddelen zijn ter beoordeling 

voorafgaand aan deze vergadering gemaild naar de commissieleden. Er is geen reden om deze te 

herschrijven. Wel kan het protocol Geneesmiddelen versoepeld worden bij bijv. gebruik van een 

hoestdrankje dat het kind in eigen beheer heeft. Marlon kijkt hiernaar en updatet de versies. 

 

Er zijn geen ingekomen vragen. 

 

Er heeft een teamoverleg plaats gevonden, hieruit zijn de volgende ideeën/plannen naar voren 

gekomen: 

- 25 augustus weer mee doen als BSO met de Boortoren wandeltocht, 5 km. Marlon is dan zelf op 

vakantie maar Mirela wil wel wandelen. Ouders wordt gevraagd of ze mee willen/kunnen lopen. 

Opgavebriefjes gaan voor de zomervakantie de deur uit. Gedacht wordt aan een vaste bijdrage incl. 

medaille en iets lekkers onderweg. Gerdien wint bij mw. Nakken meer informatie in.  

- 21 november staat het sinterklaasfeest gepland, ditmaal weer met een echte Sint ;-) 

- Het idee is ontstaan om een ouderavond te organiseren, ergens in de herfst. Dit als informeel 

contactmoment. 

 

Punten van Marlon: 
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- Op 5 januari 2019 bestaat de BSO alweer 5 jaar, dit zal gevierd worden met een presentje voor alle 

kinderen (bijv. een gepersonaliseerde mok met snoepjes). 

Later, in mei bijvoorbeeld, als het weer hopelijk beter is, volgt dan een feest voor alle ouders en 

kinderen ter ere van het 5-jarig bestaan.  

- Marlon gaat informeren naar een soort Klasbord ter vervanging van de besloten Facebook groep. 

Hierop kunnen dan ook de nieuwsbrieven komen te staan en reminders voor vakantie opgaves. 

- Vanaf 2019 zijn er nieuwe regels van kracht. Voor BSO Marlon houdt dit in dat er dan 1 pedagogisch 

medewerker mag staan op een groep van 11 ipv 10 kinderen (van 4 t/m 13 jaar). Verder moet er een 

HBO-er zijn binnen het team. Maike voldoet en zal coach zijn: Marlon gaat de studie op HBO niveau 

doen. De overige medewerkers moeten in 2023 minimaal niveau 3F hebben. Alleen Mirela voldoet 

(nog) niet maar gaat nu al hieraan werken zodat ruim de deadline aan de eisen wordt voldaan. 

 

Agendapunten 11 september;  

- evaluatie zomervakantie opvang 

- regelgeving mbt minimale afname bespreken (het bezet houden van flexibele plekken) 

- aangepaste protocol Geneesmiddelen bekijken 

- nieuwe protocol Kindermisbruik (wordt door Marlon gemaild) beoordelen 

- status ouderavond? 

 

 

 

Notulen oudercommissie overleg BSO Marlon 11-09-2018 

Aanwezig zijn: Marlon, Henrieke, Angelique en Linda.  

Met kennisgeving afwezig: Gerdien en Bianca. 

Marlon opent en de notulen van 7 juli jl. worden doorgenomen. 

- Betreft de boortorenwandeltocht: deze is ondanks het slechte weer goed verlopen. Er was 

korting bij de voorinschrijving, deelnemers hebben daarom de te veel betaalde Euro terug 

gekregen. Volgend jaar valt de tocht buiten de zomervakantie. Wandelen met de BSO willen 

we wel. Marlon overlegt even met OBS de Iemenhof of de kinderen (kunnen) lopen met 

school. Wenselijk is een extra leidster en bolderkar erbij. 

- Marlon staat in contact met Pietje van Alles voor het sinterklaasfeest.  

- Het is nog niet gelukt om de ouderavond verder uit te werken, mede vanwege de drukte en 

zomervakantie die ertussen heeft gezeten. Het idee is nu om stands/kraampjes te plaatsen; 

niet centraal 1 verhaal houden maar workshops waar ruimte is voor contacten onderling. 

Deze avond wordt uitgesteld naar begin 2019. 

- Inmiddels is Klasbord al gerealiseerd! ☺  

Er zijn geen ingekomen vragen. 
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Er komen steeds meer kinderen op de BSO, inmiddels zijn het er ruim 100, goed nieuws natuurlijk! Er 

wordt nagedacht over het Sinterklaasfeest, om dit korter te doen en eventueel op te splitsen / ander 

format. 

Marlon begint morgen aan de studie in Haren. 

Tariefsverhoging: er is besproken om in 2019 de tarieven gelijk te laten. Er is geen noodzaak om deze 

te verhogen, BSO Marlon gaat wel werken met een minimale afname. 

Agendapunten voor vandaag: 

- Evaluatie zomervakantie: Er zijn relatief weinig uitjes geweest. Dit komt mede door grote 

groepen (logistiek probleem) en doordat kinderen dagdelen komen en er bij wijze van de 

hele dag kinderen in- en uit lopen. Het idee is nu voor volgend jaar om vooraf aan te geven of 

en welke dagen er uitjes gepland zijn. Op die dagen kan men dan hele dagen afnemen. Het 

hoeft niet ver weg te zijn, maar kinderen vinden het superleuk en vragen er ook echt naar.  

- Regelgeving m.b.t. minimale afname: ook i.v.m. de wachtlijst die er momenteel is (op 

donderdag). Deze regeling zal in januari 2019 in gaan, Marlon kijkt hoeveel uur per 

week/maand klanten minimaal af moeten nemen en of schoolvakantie er wel/niet bij 

meegerekend worden. Er wordt gedacht aan gemiddeld ca. 1,5 uur per week. 

- Protocol Geneesmiddelen: Marlon weet welk kleine item aan te passen (betreft bijv. 

hoestdrankjes) en maakt dit in orde. 

- Nieuwe protocol Kindermisbruik: deze is verstrekt door Boink. Er is een handzaam document 

genaamd ‘afwegingskader Meldcode kindermishandeling’ voor het personeel met 

overzichtelijke, beknopte informatie. Daarnaast is er zeer uitgebreid protocol dat indien 

nodig geraadpleegd kan worden. Marlon laat het ontvangst/doorlezen van deze belangrijke 

zaken aftekenen door het personeel. Mede met oog op het bezoek van de GGD. 

 

21 september is “Dag van de leidster”. De oudercommissie verzorgt een aardigheidje voor de 

leidsters. Linda heeft het volledige kasgeld ontvangen van Henrieke en zorgt voor wisselgeld en 

bonnetje ;-). Marlon gaat los hiervan een keer uit eten met het personeel.  

Er wordt een nieuwe vacature uit gezet voor ca. 6-9 uur in de week. Als iemand tips heeft, graag! 

Marlon zet de vacature op Indeed.nl.  

 

Agendapunten volgend overleg: 

- Notulen van 11 september doornemen 

- Ingekomen vragen 

- Punten commissieleden / Marlon? 

- Status plannen ouderavond 
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- Status vacature 

 

Notulen oudercommissie overleg BSO Marlon 20-11-2018 

 

Aanwezig zijn: Marlon, Gerdien, Henrieke, Bianca en Linda.  

Met kennisgeving afwezig: Angelique. 

Gerdien opent en de notulen van 11 september jl. worden doorgenomen. 

- Pietje van Alles is helaas gestopt, Marlon heeft een vervanger gevonden gelukkig en alles is klaar voor 

het Sintfeest dat morgen wordt gevierd. 

- Voor de ouderavond worden verdere voorbereidingen getroffen. 29 januari staat in ieder geval vast, 

deze wordt op Klasbord gezet. 

- Inmiddels zijn de aangepaste contracten naar alle ouders gestuurd. Indien nodig worden persoonlijke 

reminders gestuurd voor de contracten die nog niet ondertekend retour zijn.  

- Protocol geneesmiddelen is aangepast en ligt ter inzage klaar voor het personeel. De GGD is vorige 

week dinsdag geweest voor de onaangekondigde controle. Dit is goed verlopen, de rapportage volgt. 

- Inmiddels is Marion Verton begonnen om het team te versterken, ze heeft zich voorgesteld op 

Klasbord en draait al een paar weken mee. Maike kan meer uren werken, er is her en der geschoven 

met verdeling van uren / dagen waardoor er een goede bezetting staat, ook na het vertrek van Hilde 

die de BSO helaas per eind december gaat verlaten.  

 

Er zijn geen ingekomen vragen. 

Punten van de commissieleden en Marlon; 

- Betreft de vakantieplanning; ouders en kinderen reageren hier enthousiast over. Met name voor de 

donderdag (pompoenen uithollen) in de herfstvakantie waren er heel veel aanmeldingen. Het vooraf 

inplannen en communiceren van uitjes wordt doorgetrokken naar de volgende schoolvakanties. 

- De Stint staat vooralsnog in de schuur, in de hoop dat deze in de loop van volgend jaar weer de weg 

op mag. BSO Marlon heeft een bakfiets aangeschaft, door een extra kinderzitje is er plaats voor max. 7 

kinderen. 

- De website van BSO Marlon is aangepast. Tekstueel wordt e.e.a. nog gecheckt, maar hij is ‘in de lucht’! 

 

Agenda punten volgend overleg, deze wordt o.v.b. gehouden op 26 februari 2019 

- Notulen van 20 november doornemen 

- Ingekomen vragen 
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- Punten commissieleden / Marlon? 

- Evaluatie ouderavond 

- Rondvraag 

 

 

 


