
 
 

 

Notulen oudercommissie vergadering 
 

Datum:  dinsdag 18 september 2018 

Tijd:   20.00 uur 

Locatie:  GOB Zoetermeer 

 

Aanwezig: Sabine Bies, Danielle Ros,Vanessa Verschelden eigenaar GOB Zoetermeer 

Afwezig: Wouter de Kwant (Voorzitter)  

 

1. Welkom door Vanessa. Wouter is helaas afwezig maar heeft telefonisch met Vanessa 

de stukken doorgenomen en zijn advies gegeven.  

We verwelkomen Danielle, zij is een vraagouder die bij gastouder Nadine haar 

kinderen heeft ondergebracht. Zij heeft zich beschikbaar gesteld als lid van de 

oudercommissie waar wij haar heel dankbaar voor zijn. Sabine zal ons begin volgend 

jaar gaan verlaten daar Sem dan alweer 4 jaar is en naar school zal gaan. We zijn dus 

nog opzoek naar nieuwe leden voor de oudercommissie.  

2. Algemene stand van zaken en de Overheid; per 1-1-2019 zal de nieuwe meldcode 

ingaan. Hier krijgen alle gastouders van GOB Zoetermeer voor 1-1-2019 een online 

training in dit zodat iedereen weer aan de eisen van de wet voldoet.  

De nieuwe tarieven die vergoed worden door de overheid en de teruggaaf is bekend. 

Ouders gaan er ook volgend jaar qua teruggaaf weer op vooruit.  

3. Door de gastoudercommissie en de oudercommissie zijn de bureautarieven voor 2019 

besproken. GOB Zoetermeer heeft voorgesteld deze hetzelfde te houden als in 2018. 

Zowel ouder als gastoudercommissie gaan hiermee akkoord. Dit zal zo spoedig 

mogelijk gecommuniceerd worden naar alle gast en vraagouders.  

4. In de gastoudercommissie hebben we het tarief voor de gastouder voor 2019 

besproken het advies van de commissie is om het adviestarief voor 2019 tussen de  

€5.10 en 5.90 vast te zetten. Dit is een adviestarief alle gastouders zijn zelf 

verantwoordelijk voor wat zij vragen en dit kan dus ook buiten het adviestarief zijn. In 

de oudercommissie is dit ook besproken en het advies van de gastoudercommissie is 

hier overgenomen / akkoord bevonden.  

5. Het pedagogisch plan van GOB is doorgelopen er zijn in 2018 geen wijzigingen 

geweest. Het is nog up-to-date. Het advies is aan de gastouders gegeven om naar hun 

eigen plan te kijken of dit nog up to date is. Alle gastouders van GOB Zoetermeer 

hebben een eigen pedagogisch plan.   



 
6. Het aantal gastouders loopt terug, dit is helaas een landelijke trend, die ook wij 

ondervinden. Gestopt zijn Conchita, Marijke, Larissa, Debbie, Kristine en Laura. We 

hebben er gelukkig ook nieuwe gastouders bijgekregen in de afgelopen periode te 

weten: Rebecca, Eline, Monika, Joyce en Lindsay. Op advies van de oudercommissie 

zullen we deze bezettingswijziging ook in de nieuwsbrief gaan vermelden.  

7. Rondvraag / w.v.t.t.k.  

8. Sluiting van de vergadering 

 

Voorstel nieuwe vergaderdata in 2019 in februari zal Vanessa hier mails over gaan versturen 

zowel naar de gast als vraagouder commissie.  

 
 

De maximum uurtarieven waarover ouders kinderopvangtoeslag ontvangen in 2019 zijn: 

• Dagopvang: € 8,02 

• Buitenschoolse opvang: € 6,89 

• Gastouderopvang: € 6,15 

 


