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Verslag bijeenkomst Oudercommissie NSO Galvani  
 
Maandag 16 november 2020 
Aanwezig OC NSO: Saskia Rijpma (vz), Ciska Dijk (sec), Vanes Spee en Catelijne Kruidhof 

    NSO Galvani: Sanne Butters Ruben 
 
1. Opening/mededelingen 

Geen bijzonderheden. 

2. Vaststellen agenda 16 november 2020 

Agenda zonder wijzingen vastgesteld. 

3. Verslag 8 juni 2020  

Het verslag is vastgesteld en gepubliceerd in de nieuwsbrief. 

4. Samenstelling van de Oudercommissie NSO Galvani  

De huidige voorzitter Saskia Rijpma geeft aan na 6 en een half jaar te gaan stoppen met haar 
werkzaamheden voor de Oudercommissie. Tevens stopt Catelijne Kruidhof met haar bijdragen aan 
de OC NSO Galvani aangezien haar kinderen niet meer op de NSO Galvani zitten.  

Sanne Butters Ruben neemt de werving van nieuwe leden - waaronder een nieuwe voorzitter op 
zich. De OC vraagt bijzondere aandacht voor werving van ouders met kinderen op het Priegeltje 
zodat ook de kleuters vertegenwoordigd worden.  

5. Ontwikkelingen/Gevolgen COVID 19 

Tot op heden heeft de NSO Galvani weinig personele problemen ondervonden als gevolg van het 
COVID 19 virus. Wel is er op dit moment weinig ruimte voor calamiteiten. Momenteel wordt 
geworven voor een extra medewerker. Daarnaast bieden een stagiaire en een medewerker die 
binnenkort weer terugkomt van zwangerschapsverlof ook meer ruimte.  

De protocollen voor het afhalen werken goed. Voor nu is het prima maar op termijn wordt het 
beperkte contact met de ouders toch als een gemis ervaren. Ouders van kinderen die nieuw zijn op 
de NSO wordt de mogelijkheid geboden om even kort binnenkijken.  

6. Stand van Zaken enquête onder kinderen 

Aan de enquête voor kinderen wordt gewerkt en deze wordt nog voor het einde van het jaar 
uitgevoerd.  

7. Huisvesting (Stand van zaken Inwoning/ Voorbereiding verhuizing?) 

De inwoning van een andere school gaat door. Waarschijnlijk vindt de verhuizing in de Kerstvakantie 
plaats. Voor de NSO wordt in de Techniekzaal ruimte gemaakt voor de peuters. De grote kinderen 
worden verplaatst naar boven en de kleintjes blijven beneden. Ingang wordt de hoofdingang van de 
school. Aandachtpunt is straks, gezien de grote hoeveelheid kinderen, de ruimte voor het 
buitenspelen. Een brug naar het sportveld biedt mogelijk soelaas.   

8. Inspectie GGD oktober 2020 
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Een inspectie van de NSO Galvani vindt gebruikelijk plaats in oktober en een inspectie van het 
Priegeltje in juni. Beide hebben nog niet plaats gevonden. Sanne neemt contact met de GGD op om 
duidelijkheid te krijgen over een mogelijke inspectie datum.   

9. Tarieven 2021 

De NSO stelt een verhoging van 3,5% voor, dit brengt voor 2021 de tarieven op:  
- Peuteropvang €7,49 
- BSO €8,29 

 In deze verhoging zijn loon- en kostenstijging verwerkt en tevens de extra kosten van het komende 
jaar. Dit laatste betreft educatie van het personeel en een beleidsmedewerker die meer uren gaat 
maken. De afgelopen jaren heeft de NSO altijd gekozen voor een gematigde stijging om zo een 
concurrerende uur prijs te kunnen bieden. Het tarief voor de vakantieopvang blijft gelijk (€9,90) .   
De OC vraagt meer aandacht in de nieuwsbrief voor de mogelijkheid om een dag om te kunnen 
ruilen. De OC NSO gaat zich over het tarief voorstel buigen en na het uitbrengen van het advies van 
de OC NSO worden de nieuwe tarieven eind november voorgelegd aan de ouders.    

10. Jaarplan 2021  

Jaarplan 2021  
Inspectierapport NSO  
Jaarverslag 2020 
Tarieven 2021 
Vaststellen huishoudelijk reglement (elke 2 jaar) 
Tarieven 2022 
Jaarplan 2022 
Jaarverslag 2021 
Enquête onder kinderen  
Volgen van de verhuizing. 
Vaststellen huishoudelijk reglement (elke 2 jaar)   

 
11. Jaarverslag 2020 

De voorzitter maakt het jaarverslag van 2020.   

12. Beleid met betrekking tot snacks 

De NSO werkt aan een nieuw beleid rondom snacks zowel op reguliere dagen als tijdens de 
vakantiedagen en gaat hierover communiceren in de nieuwsbrief.  

13. WhatsApp groepje OC NSO 

De leden van de OC NSO stemmen in het inrichten van een whatsapp groepje.  

Agendapunten volgende vergaderingen  
Vergadering juni 2021 Inspectierapport NSO  

Jaarverslag 2020 
Tarieven 2021 
Vaststellen huishoudelijk reglement (elke 2 jaar) 

Vergadering najaar 2021 Tarieven 2022 
Jaarplan 2022 
Jaarverslag 2021 
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