
Vergadering OC Hartentroef 

10-10-2018 te BSO Hartentroef te Deil 

Aanwezig: Ans ( namens Hartentroef ), Janneke, Lenie en Angelique ( Notulist )  

 

1. Welkom en opening 

Lenie opent de vergadering om 20.35 uur. 

 

2. Mededelingen/vaststellen agenda  

Er is een nieuw formulier gemaakt voor ouders i.v.m. het maken van uitstapjes met de 

kinderen. Door middel van het invullen en ondertekenen van het formulier, kunnen ouders  

wel of geen toestemming verlenen voor het maken van uitstapjes. Dit formulier zal bij elke 

nieuwe inschrijving standaard toegevoegd gaan worden aan het inschrijfpakket, zodat er niet 

iedere keer apart toestemming gevraagd hoeft te worden. 

 

3. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. Lenie geeft aan, dat ze niet weet hoe ze de inbox van de  

e-mail van de oudercommissie moet komen. Ans gaat dit uitzoeken en komt er op terug 

(actiepunt).  

 

4. Verslag actiepunten vorige vergadering  

Er zijn geen op- of aanmerkingen ten aanzien van de notulen van 18 juni 2018. 

Actiepunten vorige vergadering: 

- Mentoren; er komen 2 mentoren: Ans is er voor de kinderen van 4 tm 8 jaar en Gerda 

voor de kinderen van 9 tm 12 jaar. Dit is n.a.v. een nieuwe regel vanuit de GGD 

- RIE loopt en is goedgekeurd. 

- De klacht m.b.t. hondenpoep ligt bij Astrid, misschien drangers op de hekken? 

 

5. Entree BSO  

Christien heeft overlegd met Astrid en er zijn wat mogelijkheden. Mocht een eventuele 

verandering van de entree doorgaan; goed opletten of het goedgekeurd gaat worden door 

de inspectie.  

 

6. Hondenbeleid en hondenpoep 

Het hondenbeleid is uitgebreid besproken. Er zijn afspraken met Hartentroef hieromtrent 

gemaakt. In de praktijk blijkt echter dat deze afspraken niet altijd worden nagekomen. 

 

7. GGD-rapport 

Het rapport is aangepast en uiteindelijk goed gekeurd.  

 

8. Sophia Snuffel college 

Waarschijnlijk komt er in november weer iemand langs van het Sophia Snuffel college om de 

kinderen weer de jaarlijkse lessen ‘omgang met honden’ te geven. 

 

 

 



9. Ouderavond 

Ans gaat Mariëlle vragen om te mailen naar de ouders of er überhaupt interesse is in een 

ouderavond (actiepunt).  

 

10. Ongelukken en bijna ongelukken  - Hartentroef 

Geen. 

 

11. RIE 

De risico-inventarisatie zal voortaan via Quick-scans gaan, dus in onderdelen.  

 

12. Jaarplanning 2018/2019 

Deze komt in Januari. 

 

13. Plannen volgende vergaderingen 

De volgende vergaderingen staan voorlopig gepland voor: 

- 28 November 20.30u. 

- 23 Januari 20.30u 

- 3 April 20.30u 

 

14. Rondvraag 

Hoe gaan we nieuwe OC-leden werven?  

Na het vertrek van Jurre en Mariëlle zijn er immers nog maar 3 OC-leden over. 

 

15. Sluiting 

De vergadering sluit om 22.00 uur. 

 

 

 

Actiepunten 

 Ans vraagt na hoe Lenie e-mails gericht aan de oudercommissie kan bekijken 

 Ouders zullen per e-mail benaderd worden met de vraag of er interesse is in een 

ouderavond. Ans neemt dit op met Mariëlle 

 


