Notulen oudercommissie
Datum:

2 december 2016 (wegens ziekte ging 28 oktober niet door)

Tijdstip:

19.30 uur

Afwezig:

Monica

Agendapunten:
1. Leden oudercommissie
- Monica haar oudste dochter is 4 jaar geworden en heeft geen gastouderopvang meer
Tjitske wordt de nieuwe voorzitster
- Sabina had zich eerder al terug getrokken
- Esther is zwanger en heeft straks in maart geen gastouderopvang meer nodig. Ook zij
stopt dan met de oudercommissie.
- Mayke vraagt er nieuwe leden bij. Als er 4 leden zijn, zou mooi zijn. Tjitske stelde Herma
bij haar aan de overkant voor
2. Activiteiten van Platform Gastouderopvang
- Gemeenten aanschrijven over het verlagen van de leges. Dit leidt her en der tot succes
- Momenteel wordt er door de KPMG een brief opgesteld die ZZP-gastouders kunnen
gebruiken als hun aangifte wordt afgekeurd.
- De ZZP kwestie
- Invulling permanente educatie
- Uniformiteit van de GGD
- Actief richting Ministerie en Brancheorganisatie
- Directe financiering
3. Overeenkomsten 2017. Gastouder als ZZP-er
- In 2017 gaat Gastouderland gebruik maken van andere overeenkomsten namelijk
Overeenkomst tussen GO en VO / tussen GO en GL / tussen VO en GL.
Dit heeft o.a. te maken met de zelfstandigheid van de gastouder. De belastingdienst
moet de modellen nog goedkeuren.
- Gastouders hebben een mail ontvangen waarbij ze zich via een link kunnen aanmelden
om op de hoogte gehouden te worden over de verdere ontwikkelingen
4. Digitale leeromgeving met e-learning
- De gastouderbijeenkomsten in Zwolle stoppen. Dit door helaas te weinig belangstelling
vanuit gastouders. KNGO is op dit moment een digitale leeromgeving aan het
ontwikkelen die in februari van start gaat. Gastouders kunnen modulen volgen en na
afloop krijgen ze dan een certificaat. De modulen worden vanuit de Gastouderpagina
aangeboden
5. Activiteiten die geweest zijn:
 Burmania beleefboerderij 31-05-2016
 Lezing van Karin Polak over Emmi Pikler en Aletha Solter (Gastouderdag) 28-09-2016
 Gastoudervergadering 14-09-2016: pedagogisch plan per gastouder besproken
 Monkeytown 25-10-2016
 Gastoudercafé’s

6. Kerstgeschenk voor gastouders
- Er wordt een schenking gedaan aan Stichting Jarige Job. Mayke wil ook graag nog een
kleinigheidje doen voor haar gastouders. Dit is niet noodzakelijk, het is meer iets aan de
ouders om dit voor hun gastouders te doen.
7. Workshop voor ouders/gastouders
- Gekozen is voor de lezing van Anatal, docent aan Stenden en eigenaar van Spellekijn.
Anatal heeft veel te vertellen over wat een spel moet bevatten(of juist niet) om een kind
leuk te laten spelen. Annatol weet zeer geboeid te vertellen over de spanningsboog,
inzicht, complexiteit en motoriek van spel. De sociale, lichamelijke, intellectuele,
cognitieve en emotionele aspecten van het kind komen nadrukkelijk aan bod. Er zijn
diverse spellen en speelgoed als voorbeeld, wat goed werkt bij motoriek, of juist als
geheugen trainer.
In februari is de bedoeling om dit aan te bieden
8. Mededelingen
- Er is een vernieuwd pedagogisch beleidsplan (versie 2.01)met kleine aanpassingen. De
vraag is of de aantekeningen van Tjitske hier ook in zijn verwerkt?! De brief van deloitte
is heel goed en duidelijk om hierin mee te nemen!
- De KOT in 2017 gaat naar max. € 5,75 per uur. De meeste gastouders verhogen hun
uurtarief in 2017 naar € 5,25 per uur
- Er is een nieuwsbrief in mei voor alle ouders geweest. Dat is best lang geleden. Hoe kan
dat?
9. Rondvraag
- Niemand heeft iets voor de rondvraag.
10. Nieuwe datum volgende vergadering
- Vrijdag 17 maart om 19:30 uur bij Tjitske. Met de nieuwe leden?!

