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Jaarverslag 2021 Oudercommissie BSO Joppensz 
 

Inleiding  
De oudercommissie heeft als taak om de belangen van de ouders te behartigen en invloed uit te 
oefenen op de kwaliteit van de kinderopvang. In dit jaarverslag doet de oudercommissie verslag van de 
onderwerpen die het afgelopen jaar in de vergadering met de directie zijn besproken en van de 
belangrijkste activiteiten die zij heeft ondernomen in 2021.  
 
Samenstelling oudercommissie en vergaderingen  
De oudercommissie van BSO Joppensz bestond uit 2 leden en was in 2020 als volgt samengesteld: 

- Martine Blok, moeder van Lotte (11 jaar), Thijs (8 jaar) en Tessa (8 jaar), BSO Joppensz, vanaf 
september 2019. 

- Marije Plooij-van Ruiten, moeder van Nora (8 jaar) (BSO Joppensz). Vanaf september 2018. 
 
De oudercommissie heeft in 2021 viermaal met de directeur van de Kinderhaven, mevrouw Kristel 
Akerboom, vergaderd. De vergadering in het najaar (oktober 2021) vond plaats met de andere locaties 
van de Kinderhaven. De overige vergaderingen vonden plaats met alleen de oudercommissie van BSO 
Joppensz en Kristel Akerboom. 
 
Besproken onderwerpen  
Het afgelopen jaar zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen. Bij enkele van deze 
onderwerpen heeft de oudercommissie gevraagd en ongevraagd advies aan de directie gegeven:  
 

- Kindplanner en bijbehorende 
communicatie 
- GGD-rapportages  
- flexibele opvang 
- pedagogisch beleid 
- ruildagen 
- website en ouderportaal/communicatie 
met ouders 

- vakantieprogramma 
- zwemlessen 
- nieuwe tarieven 
- wisseling van lokalen 
- Communicatie en samenwerking met 
basisschool Joppensz 
 

 
Andere, steeds terugkerende onderwerpen zijn:  

- activiteiten voor kinderen en ouders (zomerprogramma, zomermarkt, Modderdag, etc.)  
- jaarlijkse Dag van de Leidster 
- sfeer op de groepen, kwaliteit van de leidsters en personele wisselingen. 

 
Nadere toelichting enkele onderwerpen   
 
Zwemlessen 
Sinds 2018 vinden de zwemlessen plaats in zwembad De Does in Leiderdorp. Deze zwemlessen lopen 
over het algemeen goed, maar er zijn wel verbeterpunten waarvoor de oudercommissie suggesties 
heeft gedaan. 
 
Website en ouderportaal /  communicatie met ouders 
Communicatie via website en ouderportaal loopt. De bedoeling is dat er veel via Kindplanner wordt 
gedaan, zo kunnen de leidsters via Kindplanner communiceren, foto’s sturen, etc. Ook ouders kunnen 
via Kindplanner berichten achterlaten. Daarnaast kunnen er aan- en afmeldingen en ruildagen via 
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Kindplanner worden geregeld. De app van Kindplanner is inmiddels al even in gebruik en werkt steeds 
beter, hoewel er nog wel verbeterpunten zijn. 
 
Samenwerking en communicatie met basisschool Joppensz 
In voorgaande jaren is verkend op welke manier er meer samenwerking kan zijn tussen de basisschool 
en  BSO Joppensz. Bijvoorbeeld op gebied van communicatie onderling, instappen van de BSO op 
specifieke onderdelen van de basisschool zoals het naschoolse uurtje. De communicatie met de school 
en directeur is oké, maar er is geen intensief contact. Andere onderwerpen hebben prioriteit voor de 
school. 
 
Gebruik en verdeling lokalen op begane grond 
Sinds de zomer van 2020 maakt BSO Joppensz gebruik van twee lokalen op de begane grond. Het 
gebruik van het lokaal direct links bij binnenkomst als hoofdlokaal bevalt nog steeds goed. Oudere 
kinderen (8+) mogen ook gebruik maken van het andere lokaal (bij binnenkomst rechts). Het zicht op 
zowel het schoolplein als het gebruik van de binnenruimte van school (o.a. de gymzaal) is op deze 
manier het beste. In de loop van 2021 zijn in beide ruimtes meer ‘hoekjes’ gecreëerd met veel variatie 
aan speelmogelijkheden. 
 
Aanbieden VSO alleen nog bij BSO Joppensz (en niet meer bij Batavieren) 
Het alleen aanbieden van VSO op locatie Joppensz, dat begin 2020 is gestart, bevalt goed en is ook 
voortgezet in 2021. Kinderen die op school zitten op de Joppensz, de Josephschool en de Lorentz 
kunnen gebruik maken van de VSO op Joppensz. De bezetting op de VSO is in 2021 minder geworden 
doordat ouders meer thuiswerken en daardoor geen behoefte meer hebben aan VSO. 
 
Inspectierapport BSO Joppensz 
BSO Joppensz is in 2021 niet geïnspecteerd.  
 
Corona en noodopvang door de Kinderhaven 
Ook gedurende de tweede lockdown (16 december 2020 t/m 18 april 2021) werden KDV’s (tot 8 
februari 2021) en VSO/BSO’s (t/m 18 april 2021)gesloten. Alleen ouders met een cruciaal beroep konden 
gebruik maken van de noodopvang voor hun kinderen. De Kinderhaven heeft deze keer alleen voor 
ouders met contract bij de Kinderhaven noodopvang voor hun kinderen verzorgd tijdens deze lockdown. 
 
Ook de communicatie over de sluiting van de reguliere opvang, noodopvang en heropening (voor 
buitenschoolse opvang 18 april 2021) was frequent en helder. Kinderen van BSO Joppensz werden 
wisselend opgevangen op bij BSO Joppensz of BSO De Batavieren, al naar gelang het aantal aanwezige 
kinderen. 
 
Wist u dat…  

- u ons altijd kunt benaderen met vragen, opmerkingen en suggesties;  
- wij het op prijs stellen als u ons laat weten als bepaalde zaken onder de aandacht moeten 

komen; 
- de notulen van de OC-vergadering op te vragen zijn bij de OC en in te zien zijn op het KDV/BSO;  
- u aanwezig mag zijn bij vergaderingen met de OC;  
- we altijd op zoek zijn naar nieuwe leden en ook vaders welkom zijn om lid te worden van de 

oudercommissie ☺; 
- ons e-mailadres ocbsojoppensz@dekinderhaven.nl is 
- u alle extra activiteiten van de BSO en KDV op de website van de Kinderhaven kunt vinden 
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De vergaderdata 2021 OC Joppensz: 
- 20 januari 2021, OC BSO Joppensz en Kristel Akerboom. Locatie: online 
- 23 april 2021, OC BSO Joppensz en Kristel Akerboom. Locatie: online 
- 9 oktober 2021, OC BSO Joppensz en Kristel Akerboom. Locatie: BSO Joppensz 
- 1 november 2021, gezamenlijke oudercommissie vergadering. Locatie: De Batavieren 


