Notulen oudercommissie vergadering
Datum:
Tijd:
Locatie:

woensdag 22 maart 2017
20.00 uur
Vanessa

Aanwezig: Suzanne Schinkel (voorzitter), Wouter de Kwant (Secretaris),Sabine Bies en
Vanessa Verschelden eigenaar GOB Zoetermeer
1. Welkom door Vanessa.

2. Algemene stand van zaken en de Overheid /verwijsindex:
In het: https://www.internetconsultatie.nl/besluit_kwaliteit_kinderopvang_en_peuterspeelzaalwerk is het onderdeel
gastouderopvang niet opgenomen, daar deze kwaliteitseisen, voorzieningen en
toezichtsystematiek in een later stadium aan bod komen. Er gaat een hoop spelen in de
nabije toekomst op het hele gebied kinderopvang.
-De verwijsindex: we zijn in een vergevorderd stadium om ons aan te sluiten bij de
verwijsindex Haagladen. http://www.verwijsindexhaaglanden.nl/ De verwijsindex is een
digitaal hulpmiddel waarin begeleiders, leerkrachten en hulpverleners een signaal kunnen
afgeven voor een jeugdige (0-23 jaar) waar zij zich zorgen over maken. Het gaat om
vroegtijdige signalering indien een zorg is geconstateerd.

3. Thema avonden 2017: er zijn al een aantal bijeenkomsten geweest dit jaar. De
intervisieavond de interactievaardigheden avond en zie in ons overzicht de avonden
die er nog aankomen. De avonden zijn over het algemeen goed bezocht.

4. Marketing voor gastouders en GOB o.a. Jaarfeest / Openhuizen dag 2017
Met de gastoudercommissie is besloten om dit jaar geen jubileumfeest te houden op
een kinderboerderij daar daar niet genoeg animo voor is. Wel gaan we het 10 jarig
bestaan vieren met de gastouders op 24 juni en in de week aansluitend komt er voor de
klanten ook een cadeautje.
-De openhuizen dag zal in het najaar gaan plaatsvinden als er genoeg animo voor is.

5. Pedagogisch beleid: Vanessa heeft twee stukjes in het pedagogisch plan er reeds aan
toegevoegd te weten: 11.2 Video coaching en 12.5 Eindevaluatie digitaal. Deze

stukken zijn direct akkoord bevonden door de oudercommissie. Er staan nog meerdere
stukken open die zodra ze akkoord zijn door zowel GGD, oudercommissie en de
gastoudercommissie toegevoegd kunnen worden. Deze goedkeuring zal waarschijnlijk
per mail plaatsvinden in de nabije toekomst. Het gaat om de volgende onderwerpen:
-Het wenbeleid de visie van GOB Zoetermeer en ons advies aan de go
-De overeenkomst voor de inzet van vrijwilligers in de gastouderopvang
-De Verwijsindex
-Iedere gastouder zijn eigen pedagogisch plan

6. Rondvraag / w.v.t.t.k er zijn geen vragen verder.
7. Sluiting van de vergadering
Voorstel nieuwe vergaderdatum woensdag 21 juni 2017 20.00 uur bij Vanessa?

