Kort verslag gastoudercommissie vergadering
Datum:
Tijd:
Locatie:

Maandag 3 april 2017
20.00 uur
Monique de Haan

Aanweizg: Nadine van Uden, Jenny Schipper, Judith van Ooijen, Larissa Ralan, Monique de
Haan, Natalie Metz, Vanessa Verschelden eigenaar Gastouderbureau Zoetermeer
Afwezig: Hanneke Boone
1. Welkom door Vanessa op de 18e vergadering.
2. Algemene stand van zaken en de Overheid: er is weer veel gebeurt wat veel energie
gekost heeft. We hebben van 5 gastouders afscheid genomen. Er zijn een aantal GGD
inspecties geweest die niet verliepen zoals het gewenst is.
De overheid is met een kwaliteitsslag bezig, eerst zijn de KDV’s en PSZ aan de beurt
en wij verwachten dat ze met de gastouders einde dit jaar begin volgend jaar van start
gaan. We kunnen niet anders dan afwachten.
3. ZZP’er in de kinderopvang: Er zijn een hoop ontwikkelingen meer dan afwachten
kunnen we op dit moment niet. Wel heeft de belastingdienst aangegeven de gastouders
niet over 1 kam te scheren en iedereen apart te beoordelen.
4. Opnemen in pedagogisch beleid Wenbeleid / ovk vrijwilliger en GGD / eigen ppp per
go /verwijsindex (reeds toegevoegd eindevaluatie digitaal en Video coaching). Bij de
vergadering van de oudercommissie zijn de punten die reeds toegevoegd waren al
goedgekeurd. De GGD heeft aangegeven dat de vrijwilligers ovk niet mag dus die
komt er niet in . Over het wenbeleid en het ppp per GO gaan we een tekst opstellen die
per mail ter goedkeuring voorgelegd word aan de leden. De verwijsindex komt er ook
in dat is reeds goedgekeurd.
5. Thema avonden 2017 VVE en Intervisie. We gaan erover nadenken om 1 intervisie
avond verplicht te maken per jaar. Dit om ook de wet door te nemen. Dit n.a.v. de
GGD inspecties waar toch dingen naar boven komen die niet goed zijn. Denk aan kind
aantallen.
6. Marketing voor gastouders en GOB o.a. 10-jarig jubileum/ Openhuizen dag
/kinderboerderij juni. Meer info t.z.t. de openhuizen dag zal in sept oktober
plaatsvinden bij genoeg animo.

7. Rondvraag / w.v.t.t.k. er zijn geen vragen
8. Sluiting van de vergadering
Voorstel nieuwe vergaderdata in woe 21 juni 2017

