Notulen vergadering Oudercommissie Gastouderland
Datum: vrijdag 10 april 2015
Tijdstip: 20.00 uur
Aanwezig: Mayke van Klaveren, Esther Ykema, Karin Schaafsma en Monica IJnema
Afwezig: Sabina Zitman
Mededelingen
Mayke wil graag de nieuwsbrief weer in de vorm van wist u datjes doen, omdat zij dit een erg leuk
idee vindt. Sabina Zitman is nieuw lid van de oudercommissie, maar helaas afwezig vanavond.
De overheid wil een geschillencommissie oprichten per 1 juli 2015 en dit komt in plaats voor de SKK.
Ouders kunnen bij de geschillencommissie terecht voor een klachten die door het gastouderbureau
niet of niet goed worden afgehandeld.
De GGD inspectie is op 23 maart bij Mayke geweest, dit bezoek heeft 3 uren geduurd. Het GGD
rapport is terug te vinden op Mayke’s eigen website.
Verder is AAP uitgekomen voor gastouders en daarmee kunnen zij met thema’s werken. Gastouders
zijn vrij om daar aan deel te nemen. Het overdrachtsboekje heeft ook het thema AAP gekregen. KIKI
was de voorganger van AAP en dit was niet van gastouderland zelf. Hiervoor moesten gastouders
betalen. AAP is wel van gastouderland en is gratis verkrijgbaar bij de consulent.
Workshop gehad, muziek maken met jonge kinderen. Er waren 2 groepen, de 1e groep waren de
begeleiders van de avond nog wat gehaast. De 2e groep ging beter omdat de begeleiders toen wat
beter door hoe het ingevuld moest worden.
Morgen 11 april is er een gastouderdag in Zwolle. In totaal gaan er 10 gastouders naar toe. Er zijn
meerdere workshops waaraan gastouders deel kunnen nemen. Deze dag wordt jaarlijks
georganiseerd door gastouderland.
Mayke wil graag een nieuwe avond organiseren voor gastouders en ouders. Mayke wil graag
mevrouw Anja Schilder inzetten om een workshop te gaan geven. Dit moet nog nader ingevuld
worden. Dit zal na de zomervakantie gaan plaats vinden.
Mayke wil graag op dinsdag 26 mei om 9.30 uur het jaarlijkse uitje naar de kinderboerderij
organiseren. Karin zal een vriendin vragen of zij een ballonnenclown kent.
Sinds dit jaar kunnen ouders in de backoffice de afgenomen uren per maand in zien, omdat de
belastingdienst daar meer controles op wil gaan uitoefenen. Mayke zou graag willen dat ouders meer
inloggen en de uren controleren aan de hand van het plaatsingscontract. Bij evaluaties draait Mayke
een overzicht uit en bespreekt dit met de ouders.
Mayke heeft een Facebookpagina voor gastouderland en vraagt zich af of ouders daar meer bij
betrokken moet worden. De oudercommissie denkt van wel. Daarom zal dit punt in de wist u datjes
meegenomen worden.

1 keer per jaar is er een nationale gastouderdag, Mayke heeft 2 jaar geleden een masker gegeven
met de boodschap, relaxen. En vorig jaar een slinger, met de boodschap maak er een feestje van.
Karin heeft het idee om misschien iets met een zakje zaad te doen.
Mayke heeft met de kerst ipv een attentie het geld aan een goed doel gegeven. Het doel heet Jarige
Job. Alle consulenten hebben van gastouderland hebben dat gedaan.

