Notulen oudercommissie
Gastouderland Twente

Datum: 11-10-2017
Aanwezig:

Daniëlle Aman (houder Gastouderland/ regioconsulent)
Kirsten Mees ten Oever (notulist)
Dorien Scholten (ouder) (voorzitter) mdscholten01@gmail.com
Evelien Muskee (ouder)

(penningmeester) e.muskee01@gmail.com

Opening:
Daniëlle Aman opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2.

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

3.

Themabijeenkomsten
3.1 dag van de gastouder, 21 september. Alle gastouders hebben dit jaar een kalender
gekregen, speciaal ontworpen in de stijl van Gastouderland met Aap! Als thema. Deze is goed
ontvangen en iedereen was enthousiast.
3.2 Franky’s kinderdag, 17 september heeft deze dag plaatsgevonden in het Tuindorp te
Hengelo. Deze dag was speciaal georganiseerd om kinderen die het wat minder hebben een
leuke dag te bezorgen. De kinderen kregen een brunch/ontbijt aangeboden en mochten een
wensje insturen. Franky liet deze dag een groot aantal van deze wensen in vervulling gaan.
Wij vonden dat Gastouderland Twente goed past bij de achterliggende gedachte van deze
dag. Het was een geslaagde dag waar we veel contacten hebben opgedaan.
3.3 Zwangere dag bij Huize Holterhof, 3 oktober
Deze dag hebben we samen met Huize Hölterhof georganiseerd speciaal gericht op zwangere
dames. Helaas was deze dag niet zo’n groot succes aangezien er maar 3 mensen zijn geweest.
3.2 De kerstborrel, 15 december 2017, idee om een enquête te houden of ze liever alleen
willen kletsen of ook een workshop willen volgen
Het idee is om de kerstborrel bij de Boshoeve te houden, dit is een leuke, gezellige locatie in
het bos waar de gastouders een kleine activiteit kunnen doen en onder het genot van een
hapje en een drankje kunnen bijkletsen en ideeën kunnen uitwisselen.

3.3 E-learning, dit jaar geen gastouderdag maar e-learning pakketten, info volgt
.VVE Aap! VVE programma speciaal geschreven voor gastouders van
Gastouderland. Veel gastouders van Gastouderland werken met het VVE programma Aap!

4.

Data activiteiten
14 november 2017 en 10 april 2018, herhalingsavonden kinder ehbo in het gebouw van
de IJsclub Vooruit te Vriezenveen

5.

Nieuwe regels 2017
Per 01-01-2018 wordt het maximaal te vergoeden bedrag verhoogt naar €5,91. Daniëlle ziet
er op toe dat de ouders hierover worden ingelicht en worden geattendeerd om dit tarief (zo
nodig) aan te passen bij hun kinderopvangtoeslag aanvraag.
Ouders geven aan dat ze graag willen zodra er iets veranderd in de toeslagen dat dit duidelijk
gecommuniceerd wordt richting de ouders.

10.

Rondvraag
Idee: In Vriezenveen zit een kinderspeeltuin, De Keizer. Misschien is het leuk om deze af te
huren voor alle gastouders met oppaskinderen om te kunnen sparren over het werk als
gastouder.
Kim is kinderfysio, zij geeft gymles op de basisschool voor kinderen met motorische
problemen.
Wil gaan starten met peutergym van 2 tot 4 jaar met motorische of gedragsproblemen of een
vermoeden daarvan. Dorien geeft aan of het misschien een idee is om turnverenigingen te
benaderen. Daarom had Kim ook Gastouderland benaderd omdat gastouders veel kinderen
zien in deze leeftijd.
Hoe kan Gastouderland Twente hier bekendheid aan geven? Dinsdagavond 14 november is
er een informatiebijeenkomst. Op een interactieve manier, ouders kunnen vragen stellen en
dmv filmpjes herkenning zien. Kim levert stuk tekst aan en dan maken wij een nieuwsbrief
voor alle gast- en vraagouders.

Volgende vergadering is op 02 april 2018, 20.00 tot 21.00 uur aan de Koolmees te Vriezenveen

