Oudercommissie bijeenkomst 29-04-2016

Agendapunten:
1. Notulist: “Wist u datjes”
2. Notulen vorige vergaderingen
Geen bijzonderheden.
3. Mededelingen
Tjitske is voor het eerst aanwezig bij de oudercommissievergadering.
Geschillencommissie per 1 januari is deze in het leven geroepen. Het doel van deze commissie is het
klachtrecht van ouders en oudercommissie. Dit is per wet geregeld. De brief zal worden gescand door
Mayke en zij zal deze mailen naar alle oudercommissieleden.
Inspectierapport GGD: op 15 februari is er een inspecteur bij Mayke geweest en hebben zij een
rapport opgesteld. Het oordeel is dat Mayke alles goed geregeld heeft.
Platform gastouderopvang: er is een platform opgericht door een aantal gastouderopvangbureau’s,
waaronder Gastouderland. Dit is bedoelt om te lobbyen in Den Haag. Daar waren ze niet heel erg op
de hoogte van de gastouderopvang in Nederland. Bijvoorbeeld de subsidie voor VVE bestaat niet
voor gastouderopvang, er is nog steeds een stoffig imago in de gastouderopvang, baby’s van jonger
dan 1 jaar zouden baat hebben bij een kleinschalige opvang, etc. Deze informatie staat op
www.platformgastouderopvang.nl.
-

Samenwerking Gastouderland met Kraamvogel en ZiNkraamzorg

Vanaf 1 mei is er een samenwerkingsverband tussen Gastouderland met Kraamvogel en
ZiNkraamzorg. Als de ouders kraamzorg hebben afgenomen bij 1 van de partijen en vervolgens via
Gastouderland een gastouder in de hand nemen, dan krijg je een cadeaukaart van € 100 van de
Prenatal. De gastoudercommissie vraagt zich af hoe dit in praktijk werkt en wat het nut is voor de
kraamorganisaties?
-

-

Activiteiten die geweest zijn:
 Info avond bij de Taaltrein, zie voor meer informatie op www.kindentaal.nl
 Nieuwjaarsborrel was zeer geslaagd
 Lezing van Karin Polak over Emmi Pikler en Aletha Solter (Gastouderdag), was zeer
geslaagd
 Gastoudervergadering 17-02-2016: pedagogisch plan per gastouder, was bij een
gastouder thuis, meestal komen er zo’n 12 gastouders bij deze bijeenkomsten.
Mayke probeert dit te promoten bij de gastouders, het is nog niet verplicht voor de
gastouders. Maar zeker wel aan te raden, gastouderland biedt een kader daarvoor
aan die gastouders kunnen gebruiken. In het plan kunnen ze 4 kerngebieden
beschrijven en kunnen daar de ouders van op de hoogte brengen.
 Gastoudercafé’s worden veel bezocht door gastouders, wordt als erg fijn ervaren
Activiteiten die op de planning staan:



Beleef de boerderij op dinsdag 31 mei van 9.30 tot 11.30 uur, dit wordt
georganiseerd door de Burmania boerderij in Lekkum ipv het jaarlijkse uitje naar de
kinderboerderij.

4. Pedagogisch beleidsplan Gastouderland
Tjitske maakt de opmerking dat er in het beleidsplan soms iets verkeerde uitdrukkingen staan,
waardoor de belastingdienst zou kunnen zeggen dat Gastouderland een gezagsverhouding heeft met
de gastouders. En daardoor een arbeidsrelatie is ontstaan. Daardoor zou Gastouderland
inkomstenbelasting moeten inhouden en de gastouders kunnen hierdoor ook in de problemen
komen. Tjitske gaat het beleidsplan nog eens doorlezen en zal hiervan een mail opstellen richting
Mayke, zodat Mayke het kan gaan doorzetten naar het hoofdkantoor.
5. Workshop voor ouders kiezen
September (op een woensdag) een nieuwe workshop voor ouders. Karin Polak en dan het stuk over
huilen (Aletha Solter) en contact maken met je kind, 1 op 1 tijd (Emmi Pikler).
6. Rondvraag
Niemand heeft iets voor de rondvraag.
7. Nieuwe datum vaststellen volgende vergadering
28 oktober zullen we bijeen komen voor de volgende vergadering.

