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Geachte Belanghebbende en Belangstellende, 
 
Dit evaluatiejaarverslag van de BSO Soest moet gelezen worden binnen 
het convenant dat de schoolbesturen in Soest op 23 mei 2007 met elkaar 
sloten in het kader van de Buitenschoolse Opvang (BSO). 
 
 
Voor de schoolbesturen 
C. Honcoop, 
Secretaris KernConvent Soest 
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1. Inleiding 

 

BSO Soest in door de basisscholen van Soest op 1-4-2007 opgericht. De 
Wet Aartsen Bos vereist dat iedere basisschool helpt met het vinden van 
een BSO plaats. 
 
In de afgelopen drie jaar is er veel aandacht geweest om de wachtlijsten in 
Soest in te korten. De huidige situatie is dermate positief dat de 
wachtlijsten nagenoeg zijn opgelost. 
 
In de evaluatie van BSO Soest in de periode 2011-2012 is dit 
gepresenteerd. Ook zijn in deze evaluatie aanbevelingen gedaan. 
 
Met de bovenschoolse leiding is overleg geweest over deze aanbevelingen 
en de basistaken van BSO Soest zoals beschreven in het convenant.  
Dit document maakt inzichtelijk welke aanbevelingen en basistaken de 
voorkeur verdienen en welke taakstelling daaruit kan worden afgeleid. 
 

2. Basistaken BSOSoest 

 
De basistaken zoals in het convenant gesloten zijn: 

 Opbouw en onderhoud website 

 Communicatie ouders 

 Bijhouden lijst van geïnteresseerden 

 Onderhouden contacten met BSO aanbieders. 
 

2.1 Opbouw en onderhoud website 

 
Ten behoeve van de communicatie met ouders is de website 
www.bsosoest.nl opgezet. Deze website geeft informatie over BSO in 
Soest, de taken van BSO Soest en een verwijzing naar de convenant 
partners. 

De website is geheel vernieuwd. De lay-out is aangepast en er is een 
persoonlijk gedeelte toegevoegd. In dit persoonlijke deel kunnen ouders 
een enquête invullen die de wensen van ouders inzichtelijk maakt. 

Ouders die een eigen pagina aanmaken en de enquête invullen zijn de 
basis voor de lijst van geïnteresseerden.  Tot nu toe werden ouders  

gevraagd zich op te geven voor de lijst van  geïnteresseerden. Dit is voor 
ouders erg verwarrend. Zij denken dan dat ze zich voor een BSO plaats 

http://www.bsosoest.nl/
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opgeven. Vanaf het online gaan van de nieuwe website worden de ouders 
niet meer gevraagd om je voor deze lijst op te geven. Indien ouders de 
enquête invullen worden zij als geïnteresseerde beschouwd. 

De website is in juli online gegaan.  

 

2.2 Communicatie ouders 

 
De communicatie met ouders wordt op de volgende drie manieren gedaan: 

 Persoonlijk contact. Ouders kunnen een afspraak maken met BSO 
Soest. Deze gesprekken vinden plaats in het kantoor van de SKOSS. 
Van deze mogelijkheid wordt zeer zelden gebruik gemaakt. 

 Telefonisch contact. Ouders kunnen BSO Soest bellen via 06 
21868411. Er zijn geen openingstijden. Indien het niet uitkomt, wordt er 
zo snel mogelijk teruggebeld.  

 Mail contact. De meeste ouders maken gebruik van deze mogelijkheid. 
 

Doordat de wachtlijsten zijn opgelost is vraag van ouders minimaal. Het 
gaat om enkele contactmomenten per maand. 

 

2.3 Onderhouden contacten met BSO aanbieders. 

 
In het contact met de aanbieders geven alle aanbieders aan dat er een 
forse vraaguitval is. Sommige aanbieders geven aan dat als dit patroon 
zich over langere tijd aanhoudt er vestigingen moeten worden gesloten. 

 

3. Taakstelling 2012-2013 

 
De enquête wordt in het najaar geëvalueerd en er zal in december een 
verslag van de resultaten worden gepresenteerd. 

Het onderhoud van de website wordt nu door BSO Soest gedaan, maar de 
beheerfunctionaliteit wordt uitgebreid zodat er voor het standaard beheer 
(o.a. aantal gebruikers, opstellen enquêtevragen, het creëren van 
overzichtlijsten) geen technische kennis nodig is. Om de structuur en 
nieuwe pagina’s toe te voegen blijft enige technische kennis nodig. 

 
De website met de online gegevens maakt het mogelijk om vanaf 2013 de 
basis taken met enkele uren per maand te beheren. 

 
Voor de bovenstaande activiteiten en de basistaken van BSO Soest is 
ongeveer 4 uur per week nodig. 


