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---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig  
Vanes Spee (OC NSO) 
Chantal Daniels (OC NSO)  
Ciska Dijk (verslag + vz OC NSO)  
Sanne Butter Ruben (NSO @ Galvani) 
 
 
1. Opening 

 
De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom met een speciaal welkom 
aan Chantal Daniels het nieuwe lid van de OC NSO, stelt de agenda en verslag van 8 
juni 2021 vast.  
 

2. Mededelingen 
 

Kort is stilgestaan bij de nieuwe recente COVID-maatregelen waarbij dit keer voor 
kinderopvang andere regels gelden dan op school (zoals geen mondkapjes plicht en 
geen cohortregels) dit komt de sfeer van de opvang ten goede. 
  

3. Rolverdeling binnen OC NSO 
 

Vanes Spee neemt in het jaar 2022 de rol van voorzitter op zich. Ciska Dijk blijft 
secretaris.  
 

4. Voorstel uurprijzen 2022  
 
Het voorstel is om de uurprijs per 1 januari 2022 met 5% te verhogen.  
Deze verhoging heeft te maken met de verwachte loon- en prijsontwikkeling  
van 5%, de vakbonden zijn momenteel bezig met aanpassing kind-leidster ratio en er 
worden hogere eisen gesteld aan doorlopende educatie van personeel. Door deze 
kostenstijging zal onze uurprijs 2022 er als volgt uit gaan zien:  
Peuteropvang €7,87 
BSO €8,71 
6 weken of 9 weken vakantiepakket €8,71 
Incidentele Vakantieopvang €10,40 
 
De OC NSO heeft mede op basis van een vergelijkingsoverzicht van de prijsstijgingen 
bij andere vergelijkbare BSO’s ingestemd met deze prijsverhoging.  

 
5. Inspectierapporten NSO en Priegeltje  

 
Het inspectierapport van het Priegeltje had geen aandachtpunten. Het 
Inspectierapport van de NSO had twee aanbevelingen: een kleine aanpassing van de 
website en de aanbeveling om toestemmingsformulieren aan de ouders beschikbaar 
te stellen waarmee ze kunnen instemmen dat op sommige momenten groepen 
worden samengevoegd. Beide aandachtspunten zijn inmiddels door de NSO 
geadresseerd. 
 

6. Kinderenquête? 
 
De kinderenquête is bijna gereed om te worden verspreid. De OC NSO moedigt dit 
leuke initiatief aan en doet de volgende suggesties: 
- Goed om de enquête per mail te sturen maar ook in hardcopy mee te geven.  
- Mogelijk kan er ook gevraagd worden naar het eten bij de opvang, wensen van 

kinderen ten aanzien van de activiteiten op de NSO maar ook voor de 
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vakantieopvang.  
  

7.  Huiswerk 
 

Van een aantal ouders kwam de vraag of het niet mogelijk zou zijn om de 
kinderen in staat te stellen om hun huiswerk te maken.  
De NSO geeft aan dat er faciliteiten zijn om samen huiswerk te maken en dat er 
ook gebruik van wordt gemaakt. De NSO ziet daar veder geen specifieke rol voor 
zich weggelegd maar zal het wel nogmaals kenbaar maken aan de kinderen dat 
het kan.    
  

8.      Binnenklimaat NSO 
 

Het binnenklimaat van de NSO is nog steeds niet optimaal. In de winter te koud 
en in de zomer te warm.  
Tevens is door de OC navraag gedaan naar een CO2 meter.  
 
De BSO geeft aan dat er een CO2 meter is en zal checken wat de meter aangeeft 
zodat de OC ook een indicatie heeft of de BSO voldoende geventileerd wordt.    
De OC NSO neemt het op zich om ten aanzien van het binnenklimaat in een brief 
aan de gemeente aandacht te vragen. De brief wordt via de NSO doorgeleid. 
     

9.  Overig  
 

Sanne krijgt van de OC complimenten voor de manier waarop de BSO omgaat met 
Covid en omgegaan is met de recente verhuizing. De kinderen hebben hier geen 
stress of onrust van gekregen.  
De OC vraagt wel aandacht voor nieuwe ouders die nu door de maatregelen 
weinig beeld kunnen krijgen van de opvang. Sanne stelt voor om – net als bij de 
peuteropvang – ook bij de BSO telefonisch contact op te nemen met de ouders. 
 
Volgende vergadering donderdag 16 juni 2022.  
 

 
 
 
Agendapunten volgende vergadering  
 
Vergadering najaar 
2021 

Tarieven 2022 
Jaarplan 2022 
Jaarverslag 2021 

Vergadering 
voorjaar/zomer 2022 

Vaststellen huishoudelijke reglement (elke 2 jaar) 

 
 
 


