
 
 

 

Kort verslag  gastoudercommissie vergadering 
 

Datum:  Woensdag 25 mei 2016 

Tijd:   20.00 uur 

Locatie:           Judith Spitsbergen   
 

 

Nadine van Uden  

Jenny Schipper 

Judith van Ooijen 

Hanneke Boone 

Larissa Ralan 

Monique de Haan  

Natalie Metz Bemiddelingsmedewerker  

Vanessa Verschelden eigenaar Gastouderbureau Zoetermeer 

 

 

1. Welkom door Vanessa op de 16e vergadering. 

2. Terugkoppeling brainstorm sessie. We zijn druk in de weer met de punten die eruit 

gekomen zijn. Naar de prijs zijn we aan het kijken naar de enquête bij opzegging zijn 

we aan het kijken en we zijn richtlijnen aan het maken om meer binding te krijgen met 

de GO en VO.  

3. Algemene stand van zaken en de Overheid er lopen een paar grote dingen zoals de 

financiën zoals het er nu voorstaat gaat er in 2018 pas het e.e.a. wijzigen. Het personen 

register is ingesteld en de VAR verklaring daar is de branchevereniging druk mee in 

de weer.  

4. GGD inspectie 2016: wij zijn er prima doorheen gekomen we hebben geen op en of 

aanmerkingen waar we natuurlijk weer heel blij mee zijn en trots op zijn. 

 

5. Thema avonden 2016 VVE en Intervisie: Monique wil graag een speelgoedruil avond 

/ Nadine wil graag een casus intervisie avond m.b.t. voorsprong en achterstand hoe ga 

je ermee om. Wat doe je ermee? – De thema avond van Tessa gaan we opnieuw 

inplannen en proberen een duidelijker omschrijving van de avond te krijgen. Nu 

hoorde ik terug dat het niet geheel duidelijk was wat de avond inhield.  

6. Marketing voor gastouders en GOB o.a. Jaarfeest, dit jaar niet volgend jaar 10 jarig 

bestaan dan wel.  

Open huis is a.s. zaterdag de facebook advertentie loopt we krijgen de infruk dat er 

veel aandacht voor is en we hopen dan ook op veel bezoekers. Naat en Vanessa gaan 



 
zoveel mogelijk gastouders bezoeken deze dag. De BBQ is aansluitend  

Eten met collega’s 2016 dit zullen we richting het einde van het jaar nog een keer 

inplannen voor wie willen.  

7. Rondvraag / w.v.t.t.k. Nadine geeft aan dat het eerste evaluatie gesprek te kort is na de 

start. In dit overleg besproken en besloten dat we na drie maanden eerst telefonisch 

gaan benaderen voor een korte evaluatie daarna na 3 maanden een persoonlijk gesprek 

met observatie. Dit zullen we op de site en in het pedagogisch plan aan gaan passen.  

8. Sluiting van de vergadering 

 

Voorstel nieuwe vergaderdata in sept okt 2016 

 

PS: iedereen is uitgenodigd voor de Disco-Train op 1 oktober (verjaardag Monique en 

Nadine)  

 

 

 

 


