Notulen oudercommissie vergadering
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Locatie:

woensdag 8 juni 2016
20.00 uur
Vanessa

Aanwezig: Suzanne Schinkel (Voorzitter), Wouter de Kwant (Secretaris), Sabine Bies
Afwezig: Susan van den Bulk
Vanessa Verschelden eigenaar GOB Zoetermeer

1. Welkom
2. Gastoudercommissie kort verslag doornemen en notulen vd vorige vergadering: het
verslag is doorgenomen er zijn geen vragen.
3. GGD Inspectie 2016: Vanessa geeft aan dat alles prima op orde was en is. Volgende
keer krijgen we als bureau waarschijnlijk een andere inspecteur.
4. Marketing Openhuizen dag: De open huizen dag is een groot succes geweest. Er
waren 21 deelnemers, bij 2 gastouders is er niemand geweest maar bij andere weer
tussen de 2 en 7 stellen. Er zijn al meerdere koppelingen uit voortgekomen.
- Volgend jaar bestaat GOB Zoetermeer 10 jaar. Als er ideeën zijn over een invulling
hiervan zijn ze van harte welkom. We gaan er zeker aandacht aan besteden. Misschien
in een combinatie met een openhuis in de ochtend en in de middag een bijeenkomst op
een kinderboerderij voor iedereen. Later hier meer over.
- Meerdere aanwezigen zijn bij de laatste avond Mindfulness geweest deze hebben we
kort besproken hier waren helaas mindere geluiden over de avond is door de
presentatie minder ontvangen. Vanessa zal dit overbrengen naar de betreffende
mensen.
-In de aankomende periode zijn er weer meerdere bijeenkomsten die op de planning
staan zie ook de activiteiten op de website.
- Bij de oudercie is geïnventariseerd hoe de mensen binnen zijn gekomen bij
GOB Z ‘meer. 2 via de website en 1 via de avond in het Langeland. Helaas is deze
avond niet meer door kosten waarschijnlijk weg bezuinigd. Wel zitten we hier nog in
de tasjes welke de mensen bij een bezoek aan het Langeland krijgen.
5. Rondvraag / w.v.t.t.k.
-De tarieven vanuit de overheid voor 2017 zijn bekend. Deze zullen met een voorstel
vanuit GOB Z ’meer binnenkort (voor de vergadering in oktober) per mail =naar de
leden van de oudercie verstuurd worden.
- Dit zou de laatste bijeenkomst zijn voor Susan zij is door prive omstandigheden niet
aanwezig. Vanessa zal de groeten van iedereen in een eind evaluatie aan Susan
overbrengen. We hebben op dit moment nog genoeg ouders/leden die in de commissie
zitten maar als er mensen zijn die willen aansluiten zijn ze van harte welkom.
6. Sluiting van de vergadering

Voorstel nieuwe voor een nieuwe vergaderdatum woensdag 5 oktober 2016
Aanpassing in pedagogisch beleid n.a.v. GO cie verg.
12 Evaluaties gastouders en beleid
12.1. Evaluatie-start
Tijdens een kennismaking tussen gast- en vraagouder wordt door GOB Zoetermeer het
intakeformulier meegenomen en worden de definitieve uren bepaald. Na een positieve
uitkomst van de kennismaking wordt de definitieve offerte naar de vraagouders gemaild.
Als beide partijen akkoord zijn met de inhoud van deze offerte, kunnen ze dat middels een
reply laten weten. De contracten en overige papieren worden hierna per mail naar de
vraagouders verstuurd. GOB Zoetermeer zal in deze mail aangeven dat er na 3 – 4
maanden een eerste telefonische evaluatie plaats zal vinden. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van het evaluatie-startformulier. Na deze belevaluatie zal er na 3 - 4 maanden (binnen het
jaar) worden gekeken of er vanuit de gast- of vraagouder interesse is in een persoonlijk
gesprek. Als dit gesprek plaatsvindt zal hierbij ook gebruikt worden gemaakt van een
observatieformulier die zal worden ingevuld door de gastouder, het formulier zal besproken
worden tijdens het gesprek. Alle partijen krijgen een kopie per e-mail en zullen het formulier
terug kunnen vinden in het systeem.

