
 
 

 

Kort Verslag gastoudercommissie vergadering 
 

Datum:  Woensdag 20 januari 2016 

Tijd:   20.00 uur 

Locatie:           Hanneke Boone   
 

 

Nadine van Uden  

Jenny Schipper (afwezig) 

Judith van Ooijen 

Hanneke Boone 

Larissa Ralan 

Vanessa Verschelden eigenaar Gastouderbureau Zoetermeer 

 

 

1. Welkom door Vanessa op de 15e vergadering.. 

2. Algemene stand van zaken en de Overheid. Vanessa heeft een brief binnen gekregen 

met de “nieuwe” regels waar we in 2016 aan moeten voldoen. Aan alle voldoen we op 

dit moment reeds. Het puntje personenregister zal in mei van kracht gaan en daar zal 

t.z.t. meer over bekend worden. Vanessa gaat dit in de gaten houden. 

3. Thema avonden 2016 VVE en Intervisie deze zullen later gepland worden. Tevens zal 

Vanessa kijken of er animo is om deze avond in te vullen met een KDV spel te. 

4. Pedagogisch beleid, deze is door de gastouders doorgenomen en er zijn verder geen 

punten van aandacht. De oudercommissie zal er in de eerst volgende vergadering ook 

naar kijken daar dit nu tevens door de wet vereist is. 

5. Aanvulling op pedagogisch beleid Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de 

ontwikkeling en doorverwijzen. Ook hier zijn geen op en of aanmerkingen over en kan 

toegevoegd worden. De opmerkingen die er waren zijn verwerkt in de laatste versie.  

6. Administratie kantoor Beta stand van zaken. Zij stoppen ermee ze vonden dat er niet 

genoeg animo was. Het was echt een hele leuke meerwaarde voor GOB Zoetermeer 

geweest en de gastouders die deelnamen waren enthousiast. Laten we het erop houden 

dat Vanessa en administratie kantoren niet  goed samen gaan.   

7. Digitaal heen en weer systeem: Larissa heeft het er te druk voor misschien in de 

toekomst maar voor nu gaat het niet door.  

8. Per gastouder een enquête eruit naar haar vraagouders bevindingen. Deze is heel goed 

bevallen door ons. Er zijn bij twee gastouders puntjes uitgekomen die aandacht 

behoeven daar is door Vanessa actie op ondernomen door gesprekken aan te gaan met 



 
de gastouder en een plan te maken hoe we de aangegeven punten kunnen verbeteren. 

Helaas is de VerbeterMeter geen handige tool en heef het veel bloed zweet en tranen 

gekost bij Vanessa en Natalie. Maar we gaan er wel mee door daar het een kwaliteits 

verhogende factor is. Eind 2016 weer een enquête maar dan een kleinere versie. 

Hopen dat de response dan nog hoger is. De cijfers van de afzonderlijke gastouders 

hebben we op de website bij het profiel toegevoegd.  

9. Marketing voor gastouders en GOB o.a.  

Jaarfeest: Het jaarfeest gaan we een jaar overslaan deze zullen we volgend jaar 10 

jarig jubileum groot gaan vieren. Daar er ook te weinig aan nieuwe klanten uit gehaald 

is de laatste keer.  

Openhuizen dag:  we wilde hem weer planen maar vele gastouders zitten reeds vol. 

Ik heb nu 4 aanmeldingen en we moeten er minimaal 10 hebben daar het anders een te 

dure actie word. Het hele marketing ding en de tijd die we erin stoppen moet wel 

vruchten af kunnen werpen.  

Uit eten met collega’s 2016: dit gaan we zeker weer doen en zal in de lente richting 

de zomer in gepland gaan worden .t.z.t. kijken we wat we willen of een BBQ in de 

tuin bij Vanessa of weer naar een restaurant.  

Baby Peuter Kleuter Markt Bibliotheek: Deze is op zondag 7 febr. Er zijn een paar 

aanmeldingen van gastouders die komen helpen. Er hoeft niet veel verder voor te 

gebeuren. Alles is aanwezig 

10. Uitbereiding naar Boskoop / Berkel e/o stand van zaken. Helaas loopt dit niet zoals 

gehoopt. We hebben besloten dat we er geen tijd en geld meer in stoppen. We stoppen 

er niet mee maar laten het zoals het is op dit moment. Judith blijft dit verder doen.  

11. Rondvraag / w.v.t.t.k. Hanneke is bezig met een facebook groep die maakt ze aan voor 

haar ouders. Ze kon de formulieren qua toestemming foto niet vinden. Deze staan op 

de website onder downloads.  

12. Sluiting van de vergadering (super bedankt voor jullie tijd) 

 

Voorstel nieuwe vergaderdata in april / mei 2016 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op maandag 23 of woensdag 25 mei.  

 

 

 

 


