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Voorzitter
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AGENDAPUNTEN
1. Welkom
2. Vaststellen
agenda
3. Mededeling

28 juni 2021
Astrid, Marlou. Dirdier, Christianne, Mariëlle, Mayke
Margriet
Astrid
Mariëlle
OPMERKINGEN
ACTIE/WIE?

- Astrid verlaat de oudercommissie.
- Nieuwe voorzitter: Christianne

4.

Voorstellen OC

-

De oudercommissie wil zich voorstellen
aan de ouders en gastouders van
gastouderland. Dit om de
toegankelijkheid van de commissie te
vergroten. Alle stukjes worden bij
elkaar gebundeld en een geheel van
gemaakt.

- Mayke stuurt Mariëlle die
geschreven stukjes.
- Mariëlle maakt hier een geheel
van en stuurt deze naar iedereen
voor controle.

5. E-mailadres OC

-

Om de oudercommissie toegankelijk te
maken naar ouders toe zijn er
contactgegevens nodig. Voorstel om
een e-mailadres aan te maken op het
domein van gastouderland. Bijv.:
oc.friesland@gastouderland.nl

- Mayke neemt contact op met
het hoofdkantoor om te kijken
naar mogelijkheden hiervoor, en
koppelt dit terug aan OC.

6. Verdieping voor
gastouders

Vraag de centraal staat:
Waar zouden de gastouders zich in kunnen
verdiepen/extra aandacht aan geven?
-

Gebruik van gebaren om taal te
ondersteunen
Thema’s inzetten
Voeding, bewustwording
Voorlezen, bewust inzetten van
boeken/prentenboeken
Muziek
Kunst en cultuur
Tekeningen leren lezen
Bejaardencentrum
bezoeken/gymnastiek
Activiteiten voor de sensomotorische
ontwikkeling.

-

Buiten activiteiten bijv. buitenbingo

7. Tips voor
ouders

-

Beleefboerderij Lekkum
Danswil: Dans voor peuter/kleuter
Boerderij Westeinde: Maatschap
Tamming

8. Gastouder
academie

-

Het effect van tv kijken op kinderen

-

WVTTK

-

Afsluiting

-

-

Vraag: Vindt er ook supervisie/intervisie
plaatst voor gastouders om te werken
aan hun professionaliteit, om punten te
bespreken waar zij tegen aan lopen
tijdens het werken? Dit omdat zij geen
directe collega’s hebben om dit te
bespreken.
Antw.: Twee keer per jaar vindt er een
vergadering plaats waarin ruimte is om
dit te doen. Daarnaast voeren
gastouders twee keer per jaar een
gesprek met Mayke.
Volgende vergadering: Oktober

- Mayke stuurt een uitnodiging

