
Notulen 18-09-2019  

Vergadering Oudercommissie Hartentroef 

Aanwezig:  Lenie Taal , Angelique Vermeulen-Wammes, Krista Willeboer, Janneke Oomen-

Meenhorst, Christien van Harten 

Voorzitter: Lenie Taal 

 

1. Welkom  
Lenie opent de vergadering om 20.30 uur. 
Krista Willeboer wordt welkom geheten bij de oudercommissie. 

2. Mededelingen 
BSO is onder handhaving uit. BSO is door inspectie goedgekeurd.  

 

3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

4. Verslag en actiepunten van vorige vergadering 
 
De notulen van  de vergadering van 3-04  zijn akkoord. De notulen worden op de website geplaatst. 
Dit zal Jolijn doen. 

- Lenie heeft nog geen e-mails ontvangen voor de oudercommissie. Zij zal nogmaals checken 
of de e-mails wel aankomen. Het blijkt dat de mails niet in haar mailbox binnenkomen. 
Christien vraagt dit even na. 
 

 

5. Personele bezetting BSO Hartentroef / Vervoer school - BSO Hartentroef 
Er is iemand nieuw aangenomen als administratief medewerkster en ze gaat ook voor de groep. Ze 
heet Caroline. Zij zal elke dag aanwezig zijn op de BSO. 
Mels zal langzaam uitstromen. Hij zal meer gaan werken op de groep bij mensen met een beperking.  
Alles wordt vanaf nu digitaal. Ook het jaarprogramma. 
 
Vervoer van kinderen. Er zijn waterdichte schema’s /roosters. Voorheen is er een keer iets 
misgegaan. De auto’s zijn goedgekeurd. Er zijn voldoende zitverhogers.  De vraag is of erop gelet 
wordt dat ze gebruikt worden. 
Op donderdag gaan sommige kinderen zelf lopend naar de bus bij de Oranje Nassau. Christien gaat 
dit navragen. 
 

6. Ongelukken en bijna ongelukken-Hartentroef 
- Een kind valt van pony af. 

7.Reglement en samenstelling Oudercommissie BSO Hartentroef 
Iedereen wordt gevraagd het stuk goed te lezen en kritisch te bekijken. Volgende vergadering gaan 
we ermee aan de slag. 
Christien vraagt aan Jolijn of ze wil meekijken. 
 
We zijn op zoek naar nieuwe ouders voor in de oudercommissie. Dit wordt bij Jolijn neergelegd. 
Lenie neemt na dit jaar afscheid bij de oudercommissie. 
 
 



8.Hondenbeleid 
Eind oktober is Sophia snuffel college geweest. Kinderen leren hoe ze met honden om moeten gaan. 
De afspraak is dat er geen honden loslopen tijdens BSO. Het is soms lastig, want het is een manege 
en sommige mensen nemen honden mee naar de manege. 
Na Joep (overleden) zijn er geen incidenten geweest.  
Voordat de BSO start, wordt de tuin geïnspecteerd of er geen hondenpoep ligt. 
Waakhond Kenzi gaat naar binnen. 
Honden mogen niet boven komen in de BSO ruimte. 
 

9 Ingang BSO Hartentroef 
De plannen voor een nieuwe ingang (aanbouw) liggen klaar. 
 

10. Plannen volgende vergadering(en)  
Lenie zet een aantal data op de mail. De vergaderingen zullen op de Hartentroef zijn in de BSO-
ruimte. 
 

11. Rondvraag 
- 

 

Actiepunten 

 Mailbox Lenie wordt gecheckt of ze wel mail binnenkrijgt. Christien vraagt na wie haar kan 

helpen. 

 Jolijn schrijft de nieuwe nieuwsbrief. 

 Jolijn plaatst notulen van 3-04 op de website. 

 Iedereen leest het stuk veiligheid.nl ( beleidsplan) Dit is ter kennis name gekregen. Volgende 

vergadering komen we hierop terug. 

 Nieuwsbrief van Boink wordt naar iedereen doorgestuurd. 

 Worden de zitverhogers voor het vervoer van de kinderen gebruikt? Christien vraagt dit na. 

 Reglement en samenstelling Oudercommissie BSO Hartentroef allemaal goed doornemen en 

kritisch bekijken. Volgende vergadering komen we hierop terug. 

 Christien vraagt bij collega’s na wie bij welke vergaderingen van oudercommissie erbij zal 

zitten komend jaar. 

 Jolijn gaat op zoek naar nieuwe oudercommissieleden. 


