Notulen oudercommissie
Gastouderland Midden Twente

Datum: 26 maart 2013
Aanwezig:

Daniëlle Eshuis (houder Gastouderland/ regioconsulent)
Kirsten Mees ten Oever (notulist)
Erika Meijers (ouder) erika.meijers@hotmail.com
Nathalie Boerlage (ouder) ndboerlage@gmail.com

1.

Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

2.1 notulen van de vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering worden doorgenomen

3.

3.1 Triple P
Daniëlle geeft aan dat zij verschillende keren contact heeft proberen te zoeken met Loes,
maar daar vervolgens geen reactie op krijgt. Er zal m.b.t. dit punt opnieuw actie worden
ondernomen richting Loes.
De voorkeur gaat nog steeds uit naar een avond in mei /juni 2013:
- Zelfvertrouwen stimuleren bij kinderen
- Veerkracht bij kinderen bevorderen
Er wordt voorgesteld deze themabijeenkomst uit te zetten onder ouders en gastouders om
zo een hogere opkomst te krijgen.

4.

Reglement oudercommissie
Reglement versie 1.03 wordt doorgenomen en opnieuw ondertekend door de ouders.

5.

Adviesvraag: Leges
De houder van het gastouderbureau legt de volgende adviesvraag neer bij de ouders; Hoe
vinden de ouders dat er moet worden omgegaan met de gevraagde leges, zoals bv in de
gemeente Twenterand waar de leges €220,- per opvanglocatie bedragen?
De ouders geven aan;
- Opnemen in het contract, gastouder moet minimaal een jaar werkzaam blijven voor
Gastouderland
- Clausule in het contract laten opnemen in het contract over de verdeling van de kosten,
voorstel ouder, gastouder en gastouderbureau ieder 1/3 deel van de kosten

6.

Klachtenvrijbrief 2012
In 2012 zijn er geen officiële klachten geweest.

7.

Kerstborrel voor gastouder
De kerstborrel was een groot succes en als zeer positief ervaren door de gastouders die zijn
geweest (ruim 20). Zeker voor herhaling vatbaar. Wegens het budget zal er dit jaar alleen een
kerstborrel worden georganiseerd en komt de pick- nick te vervallen.

8.

Facebookpagina
Het hoofdkantoor had voorgesteld voor iedere vestiging een eigen facebookpagina aan te
maken, maar aangezien de facebookpagina van Gastouderland Twente ook privé vrienden
bevat, moet dit eerst worden gesplitst en de privéfacebook worden gekoppeld aan een ander
e’mailadres, echter is dit laatste niet zo makkelijk.

9.

Activiteiten/ kinder EHBO
Er moet meer duidelijkheid komen wie wanneer naar welke avond van de herhaling kinder
ehbo moet komen. Hier bestaat nu enige onduidelijkheid over.

10.

Rondvraag
Nathalie (de voorzitter) is helaas genoodzaakt haar functie neer te leggen als voorzitter
aangezien haar opvang stopt. We gaan op zoek naar een nieuw lid voor de oudercommissie.

Actiepunten
Wie?

Wat?

Wanneer? (uiterlijk)

Daniëlle

Triple P opnieuw benaderen

30-05-2013

Daniëlle

Reglement leges opstellen

01-05-2013

Daniëlle

volgen facebookpagina

01-04-2013

Daniëlle

planning wie/wanneer kinder ehbo

01-06-2013

Daniëlle

zoeken naar nieuw lid OC

30-10-2013

