
                              OR Vergadering 05-10-2020 Vriezenveen 

Aanwezig: Daniëlle Aman (houder Gastouderland Twente /regioconsulent)  

Kirsten Mees ten Oever (notulist) k.mees@gastouderland.nl 

Dorien Scholten ( ouder, voorzitter) Doriendisberg@outlook.com 

Evelien Muskee ( ouder, penningmeester) evelienmuskee@hotmail.com 

Opening vergadering 

Wegens gezondheidsklachten is Evelien deze vergadering afwezig. 

De notulen doorgenomen van september 2019, hierover zijn verder geen op of 

aanmerkingen. 

De vergadering afgelopen voorjaar is komen te vervallen door de maatregelen van COVID-19 

 

Corona 

Afgelopen maanden zijn een groot avontuur geweest. Veel vragen, onzekerheden en steeds 

nieuwe informatie zorgden ervoor dat er zowel richting ouders en gastouders veel 

mailverkeer is geweest, telefoontjes en administratieve taken voor Gastouderland B.V., de 

teruggave van de eigenbijdrage en het in kaart brengen van de noodopvang voor de 

gemeente. Na deze periode brak de zomer aan en zijn wij de gastouders blijven informeren 

als er wijzigingen zijn met wel of niet kindjes opvangen bij klachten, en het onderhouden van 

contact als gastouders tijdelijk dicht moeten omdat ze zich moesten laten testen. Dit doen 

wij middels de beslisboom volgens de richtlijnen van het RIVM. Laatste update beslisboom is 

van 09-10-2020 

Activiteiten 2020 

19 september 2020 : Gastouderland Twente heeft dit jaar mee gedaan aan de landelijke 

actie vanuit het hoofdkantoor. Gastouders ontvingen een kookboekje samengesteld met de 

favoriete gerechten van alle consulenten, deze doosjes zijn door Gastouderland Twente 

persoonlijk bezorgd die dag. En ook hierin konden de gastouders een gouden diner bon 

vinden.  

In de eerste golf van de corona is Gastouderland Twente opkikkertjes wezen bezorgen, 

heerlijke handcrème. 

De verlichte optocht in februari is de laatste fysieke activiteit geweest. Wel voor meerdere 

activiteiten datums gepland, maar helaas door de corona niet haalbaar. Hopelijk gaat het 

samen zijn met kerst lukken, mocht dit niet gaan is het idee van Dorien een drive in te 

maken dit leuke idee zal Gastouderland Twente meenemen. 

 

Verhoging van de Bureau kosten EN gastoudertarieven 2021 

mailto:evelienmuskee@hotmail.com


Per 01-01-2020 zouden de minimale bureaukosten op €25,- komen, dit om te voorkomen 

dat er contracten zijn waar de bureaukosten soms onder de €10, of zelfs €5,00 komen. Dit is 

doorgevoerd, hier zijn verder geen negatieve reacties op gekomen. 

2 maanden voor 2021 mogen de gastouders de nieuwe uur tarieven doorgeven. 

 

EHBO:  

Staat gepland op 10-11-2020 en zullen worden overgenomen worden door Save my life by 

Janine. Kordon is deze avond voor het laatst aanwezig. Ook Janine zal groepen gaan vormen 

voor alleen de Gastouderland Gastouders. 

 

E- learning 

Gastouders maken gebruik van de  E Learning, er waren dit jaar  ook nieuwe thema’s. De 

gastouders worden hier via de nieuwsbrief van op de hoogte gebracht. Doordat de corona 

bijscholing en intervisie avonden lastig maakt is er Summerschool geweest, dit is met veel 

enthousiasme ontvangen, aantal gastouders hebben hieraan mee gedaan. 

Alle gastouders konden deze zomer gratis de Summerschool volgen van Kinderwijstv. De 

Summerschool liep van 17 juni tot 17 september.  

Gastouders konden de volgende verkorte modules volgen: 

 

✔Babygebaren 

✔ Vrij spel 

✔ Veilige hechting 

✔ Respect voor autonomie 

✔ Positief beïnvloeden/motiveren 

✔ Vroeg signalering 

✔ Hoog sensitieve kinderen 

✔ Verschillen tussen jongens en meisjes 
 
Elke module wordt afgesloten met een toets en de gastouder ontvangt een certificaat als ze 
is geslaagd.  
 

 PRK LRK 

Gastouderland Twente blijft alert op het aanmelden personenregister kinderopvang  

kenbaar te maken onder de gastouders. Gastouders  melden zichzelf aan via de site met 

DIGI-D en geldig VOG aan en moeten zich dan koppelen aan Gastouderland Twente. 

Gastouderland is in de back office een bestand gaan bijhouden wie zich allemaal aan 

Gastouderland hebben gekoppeld. Iedereen is nu gekoppeld , uiteraard blijft de gastouder 

zelf verantwoordelijk wijzigingen te melden. 



 

GGD 

Jaarlijkse inspectie: Staat gepland op 13-10-2020 

Ook is Gastouderland Twente door de geschillencommissie Kinderopvang klachtenvrij 

beoordeeld 

 

Digitaal werken  

Sinds januari werken gastouders en Gastouderland met Porta Base; na wat wennen loopt dit 

nu erg fijn en voorspoedig.  

 

TSO Dalton Hengelo zuid 

Dit project is na 6 jaar afgerond bij de start van de zomervakantie 2020 

 

Rondvraag 

Hier zijn geen bijzonderheden. 

De nieuwe vergaderdatums voor 2021 in mei in Hengelo zijn en worden gepland in de OR 

app. 

 


