Notulen Oudercommissie Gastouderland West-Brabant

Datum

:

Dinsdag 1 november 2016

Aanwezig

:

Amanda Groenendaal, Edward de Werk, Hanneke Kleijn en Ilse van Duppen

Afwezig

:

Sophie Verstraeten

1. Welkomstwoord
Ilse heet iedereen welkom, Sophie is afwezig omdat ze in de file stond en we starten met een
voorstelronde, aangezien Hanneke voor het eerst aanwezig is i.v.m. VOF per 1-7-2016.
2. Benoeming
We benoemen Edward tot secretaris en Amanda tot voorzitter en we besluiten gezamenlijk
dat Hanneke of ik altijd aanwezig zullen zijn bij deze vergaderingen in verband met input
vanuit onze kant. Wij zullen ook zorgen voor notulen en het verstrekken hiervan richting de
vraagouders, dit uit praktisch oogpunt.
We besluiten dat de emailadressen van zowel Edward als Amanda op onze website gezet
mogen worden, mochten er ouders zijn die direct met hen contact willen opnemen. We zullen
nog overleggen met Sophie of haar emailadres ook vermeld mag worden.
3. Pedagogisch beleidsplan
Edward en Amanda hebben deze doorgenomen en hebben de volgende punten benoemd;
- Edward vond het taaie stof om door te nemen en vroeg naar VVE programma, mede
omdat hij inmiddels toch ook zelf ervaart, doordat dochtertje op KDV ook hiermee in
aanraking komt, dat het goed werkt. Amanda haakt hierop in en wil graag weten
waarom het VVE AAP programma niet aan iedere gastouder beschikbaar wordt
gesteld. We leggen uit dat het programma door het hoofdkantoor is ontwikkeld om
gastouders de mogelijkheid te bieden om met een laagdrempelig programma te
werken. Aangezien de ontwikkeling van dit programma veel kosten en tijd met zich
heeft meegebracht, hebben we er als voorwaarde aangehangen dat de gastouder
minimaal 3 contracten via Gastouderland heeft lopen. Hierdoor kunnen wij het
programma dan gratis aanbieden.
- Amanda vraagt naar de evaluaties met de ouders en of dit inderdaad 1x per jaar
persoonlijk moet gebeuren. We geven aan dat we dit inmiddels hebben aangepast
naar een evaluatie per email met aansluitend een kort telefonisch gesprek met Carla
Sluizeman van het hoofdkantoor. Amanda en Edward vinden dit prettig, omdat het
anders veel privé-tijd kost en als er wat is vinden zij ook dat ouders dit (in een eerder
stadium) of bij de gastouder of bij de consulent moeten aangeven.

-

Aangezien Amanda werkzaam is bij Veilig Thuis heeft zij informatie meegenomen
aangaande meldcode kindermishandeling. Dit is een zeer belangrijk onderdeel binnen
gastouderopvang, wat ook wij als Gastouderland onder de aandacht brengen bij onze
gastouders. We vragen Amanda of zij binnen haar organisatie de vraag wil
neerleggen voor een informatieavond voor onze gastouders. Ze komt hierop terug en
we spreken af dat in de volgende nieuwsbrief de meldcode App wordt genoemd.

4. Gastouderdag
De gastouderdag was dit jaar op 8 oktober en ondanks de minimale opkomst weer een
succes. De gastouder van Amanda gaf ook weer aan dat ze het een hele fijne, leerzame dag
vond. We vinden allemaal dat het eigenlijk moet blijven bestaan, maar beseffen ook dat we
met deze aantallen het niet kunnen blijven organiseren.
Hanneke en ik geven aan dat er donderdag 3 november een regionale bijeenkomst is met
Marike en Michael van het hoofdkantoor en dat het dan besproken gaat worden. We geven
tevens aan dat er in de toekomst mogelijk permanente educatie wordt verplicht voor de
gastouders. We zijn hier allemaal voorstanders van omdat gastouders ook professionals zijn.
5. Goede doel
Er is landelijk besloten om ervoor te kiezen om nog 1 goed doel te steunen. Stichting “Jarige
Job” ontvangt van de consulenten en het hoofkantoor elk jaar een mooi bedrag! Ook dit jaar
mochten we weer langskomen om te bekijken hoe dit in zijn werk gaat. Ze zitten in een grote
loods in Rotterdam, wat een “Sjakie en de Chocolade fabriek” gevoel met zich meebrengt. De
aanwezige consulenten werden in groepjes verdeeld en hierna mochten we voor verschillende
leeftijden gaan winkelen. Het is erg leuk om mooie cadeautjes uit te zoeken voor kinderen die
anders hun verjaardag niet kunnen vieren. Deze cadeautjes worden samen andere spullen
zoals o.a. een taartmix, slagroom, vlaggetjes, knakworstjes, schooltraktatie, slingers etc.
verzameld en als totaalpakket verstrekt aan de ouders. Wat mooi dat dit initiatief bestaat en
we wensen hen veel succes!
6. Feestdagen
Elk jaar willen we onze gastouders extra bedanken voor hun inzet en vertrouwen in
Gastouderland, maar om ieder jaar origineel te zijn en te blijven, is best lastig. We vragen aan
Edward en Amanda om mee te denken.
7. Rondvraag
Zowel Amanda als Edward hebben een toestemmingsformulier ontvangen waarbij als dit
geopend of geprint wordt de “vierkantjes” die aangevinkt moeten worden als ingekleurde
bolletjes weergegeven worden. We zoeken dit uit, tevens moet het goed zichtbaar zijn dat de
ouder bij elk punt kan aangeven voor welk kind het is.
8. Nieuwe datum
Deze wordt in overleg 1e kwartaal volgend jaar gepland.

