Notulen vergadering oudercommissie, d.d. 01-12-2015
Aanwezig: Marike, Sanne, Janneke en Mijke (notulen).
1.

Opening/mededelingen: -

2.

Notulen van de vergadering d.d. 25-06-2015 zijn reeds goedgekeurd en doorgestuurd
naar de vraagouders

3.
Ontwikkelingen in de praktijk

vanuit Gastouderland
De nieuwe thema’s voor Aap! komen weer binnen. Voor 1 januari krijgen de
gastouders dit. Met deze nieuwe thema’s is er genoeg materiaal voor 2 jaar.
De thema’s lente, herfst, broertje/zusje erbij, afscheid nemen kunnen in de toekomst nog
worden gemaakt.
Er wordt volop gebruik en enthousiast gemaakt van het programma!
Het tarief van de kinderopvangtoeslag gaat omhoog, naar €5,52 per uur.
Aan ouders wordt geadviseerd om de werkelijke kosten door te geven bij Toeslagen.nl,
vooral als het tarief dat wordt betaald nu lager ligt dan €5,52.
Gastouderland is aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie, dit verandert per 1
januari naar de Geschillencommissie. Als ouders nu een klacht hebben, nemen zij eerst
contact op met Gastouderland, waarna gehandeld wordt volgens een intern
klachtenreglement. Ouders kunnen ook rechtstreeks een klacht indienen bij de
klachtencommissie. Dit kost echter veel geld.
Vanaf 1 januari 2016 heeft Gastouderland zes weken de tijd om de klacht met de vraag- en
gastouder op te lossen; als de klacht niet opgelost kan worden, wordt het een geschil en kan
het door de vraagouder ingediend worden bij de Geschillencommissie.
Gastouderland Culemborg heeft GGD inspectie gehad in september met een positief
resultaat.
Nieuw vanaf 1 januari 2016: Elk jaar moet het GGD rapport met de oudercommissie worden
doorgesproken, net als het pedagogisch beleid.
Per mei 2016 komt er een personenregister voor de kinderopvang en
peuterspeelzalen; iedereen die werkzaam is in deze sectoren, moet in dit register komen.
Ook vrijwilligers en stagiaires komen hierin. Al deze mensen vallen dan onder de continue
screening op gepleegd delict of strafbaar feit.
Er komt opnieuw een oproep voor nieuwe deelnemers aan de oudercommissie.
Sanne en Mijke polsen bekenden die ook een gastouder via Gastouderland hebben.
Met kerst worden dit jaar geen kaarten gestuurd vanuit Gastouderland, maar wordt
een extra donatie gedaan aan Stichting Jarige Job.


vanuit de vraagouders:
Evaluatie workshop “Communiceren met kinderen”:
Deze workshop is eind september op verzoek van de oudercommissie georganiseerd.
Ondanks veel aanmeldingen (ruim 60) was er slechts een kleine opkomst bij de eerste
avond; veel mensen waren zonder afmelding afwezig. Bij de tweede avond was er een
grotere opkomst. Op beide avonden waren er enthousiaste reacties van de deelnemers.
Voor 2016 komt er weer een workshop op de agenda, maar 1 avond.
Advies oudercommissie: bij geen afmelding vooraf, klein bedrag laten betalen. Herinnering
per sms.
Er zijn kinderstoelen getest door de Nederlandse Voedsel- en Warenauthoriteit (te
zien bij Radar http://www.radartv.nl/uitzending/archief/detail/aflevering/30-11-2015/veelkinderstoeltjes-onveilig/)
Op bovenstaande site is een link naar de onderzoeksresultaten en lijst van geteste
kinderstoelen.
4.

Rondvraag: geen vragen

5.
Sluiting:
Marike stuurt voor de volgende vergadering een datumprikker voor maart 2016. Locatie: bij
Sanne thuis.

