Notulen oudercommissie
Datum 6 november 2015
Tijdstip 20.00 uur
Afwezig Tjitske

Agendapunten:
1. Mededelingen
Sabine neemt voor het eerst deel aan de oudercommissievergadering
Wist u datjes, wil Mayke graag weer doen
De kerstpresentjes zijn vorig jaar voor eerst niet door Mayke gegeven aan de gastouders, het
geld is toen naar het goede doel gegeven. Jarige Job. Dat wil ze graag weer doen.
2. Notulen vorige vergaderingen
Iedereen is akkoord met de notulen van de vorige vergadering, 10 april 2015

3. Workshop Gordon Methode
22 september op de NHL was er een workshop voor de Gordon Methode. En voor volgend
jaar moet er een nieuw onderwerp aan het licht komen:
-

Bijvoorbeeld iets homeopatisch met prikkels
Iets met voeding
De tijd van je leven biedt allerlei cursussen aan

Mayke vraagt of we ogen en oren open willen houden met betrekking tot onderwerpen en
cursussen.
4. Monkeytown
Was op 13 oktober en is heel erg goed ontvangen bij gastouders, ouders en kinderen.
Gastouders kunnen een 10 rittenkaart kopen voor € 29. Hiervan werd door ouders misbruik
gemaakt en Mayke heeft hiervoor een oplossing gevonden door Monkeytown het LRK
nummer op te laten zoeken.
5. Thema’s in ontwikkeling voor aap, zullen rond december klaar zijn:
a. Muziek en dans
b. Vakantie
c. Boerderij
d. Lichamen

6. Wijzigingen belastingdienst

Per 1 januari 2018 gaat er een nieuw betalingssysteem in werking bij de belastingdienst. Er
wordt dan vanuit de belastingdienst de toeslag overgemaakt naar DUO. Het resterende bedrag
wordt dan door de vraagouder aangevuld en vanuit daar wordt de kinderopvang betaald.
7. Informeren ouders
2 keer per jaar bijvoorbeeld een mail met ondernomen activiteiten, kan ook via de wist u
datjes brief.

8. Mailbox, klachtencommissie kinderopvang
Oudercommissies moeten minstens 1 keer per jaar de kwaliteit van de kinderopvang
beoordelen op pedagogiek. Het is nu nog niet duidelijk wanneer dit eventueel ingevoerd gaat
worden. Mayke zegt dat er een pedagogisch beleidsplan is vanuit gastouderland. Mayke wil
dit graag bij een gastouderbijeenkomst gaan bespreken.
Mayke wil er misschien zelfs naar toe dat gastouders hun eigen beleidsplan gaan opstellen.

9. Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

