
Notulen Ouder Commissie BSO Kornuit en Peutelspeelzaal 

Doerak  

Datum: 7 februari 2022 

Tijdstip: 20:00 uur 

Locatie: Bij Melanie thuis 

Aanwezig: Eveline, Julia en Melanie 

 

Opening:  

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

oudercommisie zit: 

Leden van oudercommissie: 

Julia: moeder van zoontje die op Peuterspeelzaal zit 

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

voorzitter van de oudercommissie 

Melanie: moeder van 2 zoontjes 1 op Dok 19/BSO en 1 op de 

Peuterspeelzaal 

 

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 voor BSO en 
gedaan voor 
peuterspeelzaal 

Cadeau 

Sinterklaas/ 
Kerst 

• Cadeau 

geregeld 
vanuit BSO 

 

SKH SKH Kunnen we helpen 

met inpakken? 

 Brunch 29 dec, voor 
ouders en kinderen  

SKH SKH Hulp vanuit ouders 

     

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 

Workshop • Tijdens 
vakantie 

periodes 
•  

OC Joyce Open voor 
voorjaarsvakantie  

Nog hulp nodig voor 
kerstvakantie? 

Ideeen 
vanuit OC 

met alle 
BSO/PSZ 

• Inloopavond 
voor ouders 

• Iedere 
gelegenheid 
posteren ze 

iets wat ze 
met kinderen 

thuis kunnen 
doen 

•  

OC  Pending 

Thema 
avond 

• In 
samenwerking 

met bijv 
EHBO 

kinderen 

OC Alice Wat is mogelijk? 

 

 

Agenda punten: 

 

A. Voorstel rondje klasbord 

Melanie nog even een voorstelstukje maken. 

 

Dit misschien nog een keer plaatsen op het klasbord zodat ouders 

weten dat wij er zijn. 

 

B. Ouderavond 23 februari 

Wij zijn alle drie aanwezig bij de ouderavond. 

 

C. Paasbrunch 

Volgende bijeenkomst uitwerken. Dit bespreken met Joyce. 

 

D. Thema avond 

Idee voor volgende ouderavond thema. Kinder BHV Julia schakelt met 

Alice over mogelijkheden. 

 

E. Extra ouder bijeenkomt 

Met ouders brainstormen over verwachting oudercommissie. 

 

 



Rondvraag 

Geen vragen.  

 

Afsluiting 

Vergadering is rond 21:30 uur klaar. 


