
Notulen Ouder Commissie BSO Kornuit en Peuterspeelzaal 

Doerak  

Datum: 25 mei 2022 

Tijdstip: 20:00 uur 

Locatie: thuis Eveline 

Aanwezig: Eveline en Julia  

 

Opening:  

Vanavond is onze tweede bijeenkomst. Eerst nog even herhaling van wie in 

oudercommisie zit: 

Leden van oudercommissie: 

José: moeder van 2 dochters die op DOk 19 zitten en BSO 

Julia: moeder van zoontje die op Peuterspeelzaal zit 

Eveline: moeder van 1 dochter die op Dok 19 zitten en BSO, tevens 

voorzitter van de oudercommissie 

 

Bespreking vorige notulen en actiepunten vorige vergadering: 

 

Onderwerp Actie Wie Te 

bespreken/ 
regelen 

met 

Status 

Voorstel 

rondje 
klasbord 

Het maken van 

stukje tekst 
zodat Joyce het 
kan plaatsen op 

klasbord 

Te 

bepalen 

Joyce Open 

Cadeau 

Sinterklaas/ 
Kerst 

• Wat is het 

budget 
voor de 

BSO? 
• Mogen we 

Sinterklaas 
vervangen 
voor 

Kerst? 

Te 

bepalen 

SKH Voor de BSO is er geen 

speciaal budget voor 
cadeaus Sinterklaas. 

Joyce/ Daphne kopen 
iets voor de groep en 

dat gaat dan uit 
speelgoedbudget van 
de groep. 

 Cadeau José en 

Eveline 

Joyce nvt 

 Indien kerst 

akkoord, dan 
datum en tijdstip 
overleggen met 

de school en BSO 

José en 

Eveline 

Joyce Vanwege corona 

ontwikkelingen, grote 
kans dat idee niet door 
zou gaan. 



 Indien 
Sinterklaas, dan 
overleggen 

wanneer 
rommelpiet op 

school komt dat 
we het op 
dezelfde dag 

plannen 

José en 
Eveline 

Dok19 
Joyce 

nvt 

Zomerfeest Is er budget voor 

BSO en 
Peuterspeelzaal 

samen? 

Te 

bepalen 

SKH De BSO heeft € 200 

vor speciale 
activiteiten. 

Status:Open 
 

 Wanneer zullen 
we feest 
organiseren? 

Welk thema? 

OC Peuterspeel 
zaal en BSO 

Open 

 

 

Mededelingen: 

• Joyce, pedagogisch medewerkster BSO Kornuit en Psz Doerak, gaf 

aan hulp nodig te hebben bij theather voorstelling voor 

peuterspeelzaal op 29 juni. 

• Een ouder heeft bij Joyce aangegeven ook tijdens vakantieperiodes 

eerder open te gaan dan om 08.00 uur. Dit punt wordt meegenomen 

in algemene vergadering op 21 juni. 

 

Agenda punten: 

 

A. Voorstel rondje klasbord 

Dit heeft prioriteit. Het is goed dat men weet dat er een 

oudercommissie bestaat voor vragen/opmerkingen/ ideeen te delen. 

Idee is om een alinea te schrijven, foto toe te sturen. Bovendien is 

het ook belangrijk da er nieuwe ouders bij de oudercommissie 

aansluiten. Hoe meer man, hoe meer kracht en voortgang. Deadline 

eind mei 

 

B. Ouders werven 

Naast voorstel rondje op klasbord, is het ook goed om op prikbord bij 

ingang een papiertje op te hangen dat we op zoek zijn en belangrijk 

daarbij dat we een aanspreekpunt doorgeven. Ook is het goed om 

ons bekend te maken via bijv een vrijdag middag borrel. 

 

 



 

C. Zomerfeest 

Bespreken met Joyce wat we nog kunnen organiseren. 

 

D. Kerstontbijt / gluhwein op schoolplein 

Oppakken na zomer vakantie en dit plannen in samenwerking met 

BSO/Peuterspeelzaal. We moeten beginnen september alvast een 

planning maken rond Sinterklaas en Kerst. 

 

E. Workshops  

Joyce en Eveline hebben het over workshops gehad en dit is een leuk 

idee voor later om verder uit te werken. Een vader van een kindje op 

de BSO werkt op de bouw en had zelf ook een leuk idee en kan ons 

misschien helpen. Andere leuke ideeen zijn schilderen, sieraden 

maken etc 

 

Actiepunten lijst vanuit de vergadering 

 

Onderwerp Actie Wie Te 
bespreken/ 
regelen 

met 

Deadline 

Voorstel 

rondje 
klasbord 

Het maken van 

stukje tekst zodat 
Joyce het kan 

plaatsen op 
klasbord 

Julia Joyce Eind mei 

Zomerfeest Is er budget voor 
BSO en 
Peuterspeelzaal 

samen? 

Te 
bepalen 

Joyce Eind mei 

Theater Voor kinderen en 

ouders van 
Peuterspeelzaal 

op 29 juni 

Joyce 

moet ons 
meer 

informatie 
geven, 
ook om 

evt 
andere 

ouders 
om hulp 
te vragen 

  

 

 

 

 



Rondvraag 

Geen vragen.  

 

Afsluiting 

Vergadering is rond 21:00 uur klaar. 


