
Datum 24 oktober 2022 
Aanwezig Mayke, Joyce, Grejanne, Mariëlle 
Afwezig Fleur 
Voorzitter Mayke 
Notulist Mariëlle 
AGENDAPUNTEN OPMERKINGEN ACTIE/WIE? 

1. Welkom  Eerste bijeenkomst met Grejanne  
 

2. Vaststellen 
agenda 

 
  

 

3. Notulen 
vaststellen  

Notulen zijn vastgesteld.   
 

4. Mededeling  - Huishoudelijk regelement 
ondertekenen  
 

- Mariëlle neemt afscheid i.v.m. overstap 
naar de kinderopvang.  

- Nieuwe voorzitter   

 

 
- Nieuwe voorstel brief OC 
- Volgende vergaderingen plannen voor 

een vakantie.  
- Er is een gastouder bijeenkomst 

geweest: Thema voorlezen. Waren 
positieve reacties op gekomen. Ook 
worden er dan casussen besproken. 
Met als actie boek verloten.   

- Het is van belang dat alle gastouders 
casuïstiek bespreken met andere 
professionals, om zo aan hun eigen 
professionaliteit te werken.   

- Ook Grejanne heeft deze 
ondertekent.  

 
 
 
 

- Joyce is de nieuwe 
voorzitter 

 
 
 

- Grejanne  
 
 

5. E-mailadres OC 
 

- Gegevens e-mailadres: 
e-mail: oc.gastouderland.nf@gmail.com 
Wachtwoord: Is bekend bij de leden 
Geb. datum: 24-10-1990 

- Geen mailtjes op binnen gekomen  

 

6. Evaluatie - Dit is altijd persoonlijk bij de 
gastouders/ouders thuis. In overleg 
wordt dit ook wel eens telefonisch 
gedaan.  

- Eventueel toevoeging ontwikkeling van 
het kind.  

 
 



7. Jaarplanning  - Voordelen benoemen van de activiteit 
en leeftijdsindicatie bij de uitnodiging 
benoemen.  

- Uitstapje naar de toverlantaarn met 
thema: thema bewust lezen.  

- Uitstapje Monkey town staat gepland 
voor dit jaar.  

 
  

8. Pedagogisch 
beleidsplan 

- punt 1: Er is sprake van voldoende veiligheid 
binnen/buiten.  
- punt 2: Er wordt voldoende ondernomen met 
de kind(eren). Denk bijv. aan muziek, voorlezen, 
knutselen, buitenspelen.  
- punt 3: Aanwezige spelmaterialen sluiten 
voldoende aan bij de leeftijd(en) van de 
kind(eren). 
- punt 4: Er is sprake van een goede 
opvoedingsaanpak van de gastouder. Denk 
bijvoorbeeld aan regels, grenzen, normen en 
waarden.  

 

9. Rubriek: Tips 
voor ouders  

- Campina boerderijdagen.  
- (Zee)dieren (speelgoed) invriezen in een bak 
met water, met een hamertje uitbikken.  
- Kijkje nemen bij de Boerderij Maatschap 
Tamminga, schapendijk 18, Leeuwarden.  
- Speelbos Sprajebird  
- Blotevoetenpaden zoals:  
Gaasterland – De hege Gerzen 
Opende  
- Dreumerhalfuurtje bieb.  
- De hege Gerzen voor als het mooi weer 
-  Rijsterbos/ Oudemirdum – Staatsbosbeheer 
biedt verschillende activiteiten aan.  
- Waterspeelplaats It Wiid - Earnewald 
- Pettebosk – Earnewald  
- Sansjes Safari  
- Boer Bart 
- Kinderboerderij 
Stiens/Drachten/Sneek/Leeuwarden 
-  

- Om de week een actie belichten.  

10. Feedback 
Website  

- De website ziet er overzichtelijk uit. Mooie 
tekst.   

 

11. W.V.T.T.K.   
- Afsluiting Volgende vergadering: April - Mayke stuurt een uitnodiging 

 

 


