Notulen oudercomissie BSO Huize Hoogakker en Madelief

Aanwezig; Marjolaine, Roos, Margo, Tamara, Mariëlle en Marike
Datum: 12 maart 2015
1. Opening van de vergadering door Roos.
2. De GGD-rapporten zijn voor iedereen inzichtelijk en staan op de site.
3. SVZ Madelief
Op de dinsdag en de donderdag zit de peuteropvang vol. Er zijn dan 7 kindjes op de ochtend.
Er is in principe een maximum van 8, maar Tamara vind dit prettiger werken op dit moment.
Er is dus een snelle groei geweest in het aanbod van kinderen. De instroom van deze
kinderen komt uit de vriendjes en vriendinnetjes-dag die er georganiseerd is.
4. SVZ BSO
Op de donderdag is de BSO vol, op de andere dagen is nog wat ruimte.
5. Conflicten tussen kinderen op de BSO
In de groep van de kinderen van de donderdag is er een tijd geweest waarin er onderling veel
gebeurde. Er is veel dynamiek onderling, hiernaast zijn er ook regelmatig conflicten. Dit is
geen wenselijke situatie.
De laatste weken is het rustiger, geeft Mariëlle aan. Mogelijk speelt het mooiere weer mee,
maar natuurlijk ook doordat Gemma, Tamara en Mariëlle er meer mee bezig zijn.
Mariëlle benoemt verschillende oorzaken voor de sfeer:
 De kinderen worden ouder. Hiermee verandert het gedrag van de kinderen, ook
naar elkaar, ze “stoken” elkaar ook op.
 Sommige kinderen beginnen voorzichtig te puberen, wat een andere dynamiek
brengt in de groep en naar de leiding.
Mariëlle heeft een aantal plannen voor deze groep:
o
o
o

o

o

o
o

Er komt een update van de huisregels en deze worden ook met de kinderen
besproken;
Verder komen er activiteiten verdeeld over twee groepen; de jongere groep en de
oudere groep;
Het thema aanraken, stoeien wordt besproken met de kinderen, waar liggen je
grenzen en waar liggen die van de ander. Ook zijn er natuurlijk grenzen die gesteld
worden door de leiding;
Het instrument time-out wordt weer in het leven geroepen. Dit is lang niet nodig
geweest, wellicht is het nu ook maar tijdelijk nodig. Als een kind een time-out heeft
gehad op een dag, wordt dit ook met de ouders besproken;
Er komt een ideeënbus voor de kinderen. Hierin kunnen ideeën over speelgoed en
activiteiten. Deze worden besproken met de groep, eventueel anoniem, en dan komt
er een beslissing;
De grote tafels zijn uit elkaar gezet, hierdoor ontstaan er kleinere groepjes aan een
tafel en is er meer rust voor de kinderen;
Er komen extra activiteiten en er worden nieuwe spelletjes gespeeld;

o

Ook op het gebied van knutselen wordt er meer voorbereid zodat er makkelijker een
activiteit begeleid kan worden door de leiding.
o De ouders zullen betrokken worden hierbij en op de hoogte gehouden;
o Bij het buiten spelen is er altijd iemand van de leiding ook buiten;
o Kinderen die zich vervelen en/of anderen vervelen, zullen begeleid worden bij het
kiezen van een activiteit.
De start van dit thema zal zijn in april.
6. In april komt er een nieuwe stagiaire tot de zomervakantie.
7. Op het Ravelijn speelt het thema “meidenvenijn”. Laten we elkaar hiervan op de hoogte
houden.
8. Integraal KindCentrum (IKC); Gemeente Oss verwacht dat Madelief en de BSO integreren in
het IKC. De informatievoorziening vanuit de scholen is nog erg minimaal. Vanuit KDV de
eerste stap is er over het algemeen wel een overdracht.
9. Paasmiddag; Er wordt in april een paasmiddag georganiseerd op zaterdag 4 april. Deze is
voor alle kinderen van de BSO en Madelief, maar ook voor hun vriendjes en vriendinnetjes.
Zo kunnen andere kinderen uit de omgeving of van school de BSO eens laagdrempelig
bekijken en meemaken.
Hier zijn vrijwilligers nodig om deze dag te begeleiden. Mariëlle zal hiervoor ouders vragen
via de mail.

