Kort verslag gastoudercommissie vergadering
Datum:
Tijd:
Locatie:

Woensdag 17 juni 2020
20.00 uur
van Leeuwenhoeklaan 241

Aanwezig: Nadine, Judith, Eline, Monique, Vanessa
Afwezig: Rebecca
1. Welkom door Vanessa op de 26e vergadering.

2. Algemene stand van zaken en de Overheid: Tarief voor 2021 is bekend in de volgende
vergadering in september zullen we het hier uitgebreid over hebben. Het bureautarief zal
hetzelfde blijven als voorgaande jaren.
Per 1 januari 2021 worden de kinderopvang prijzen geïndexeerd zoals elk jaar.
De maximum uurprijs bedraagt voor:
a. dagopvang (kinderdagverblijf)€ 8,46;
b. buitenschoolse opvang € 7,27; en
c. gastouderopvang € 6,49.
In 2020 is dat € 6,27 Dus een verhoging van 0.22 ct per uur wat ouders meer vergoed gaan
krijgen.

3. Ons beleid op inenten: In de vergadering besproken en besloten dat hier geen beleid op
komt vanuit het bureau zelf. De gastouder is hier zelf verantwoordelijk voor om hier
beleid op te maken. (als ze dat willen)

4. Corona: We hebben stil gestaan bij de afgelopen corona tijd de gastouders hebben
aangegeven wat ze ervan vonden en hoe ze het beleeft hebben. Het neusverkouden
beleid (RIVM) is nu erg van toepassing en wijzigt snel. De gastouders hebben hierop
geanticipeerd.

5. Thema bijeenkomsten / intervisie / e-learning
We zijn gestart met een online e-learning programma (e-schoolkinderopvang / 16 leer
modules) voor een jaar. Gastouders die dit willen mogen zich opgeven dan krijgen ze van
GOB Zoetermeer inlog gegevens. De e-learing word gratis door GOB beschikbaar gesteld.

Donderdag 25 juni is de eerste intervisie avond van dit jaar gepland om voor de
gastouders die dit willen Corona -Proof toch bij elkaar te kunnen komen.

6. Aantal go (Julia Oosterheem) Go die eraf zijn en of gaan. Rebecca (oosterheem) gaat
verhuizen einde van het jaar naar Waddinxveen waar ze een mooie nieuwbouw
woning gekocht hebben. Judith (Oosterheem) gaat waarschijnlijk na de zomer
vakantie starten met een nieuwe baan in het onderwijs. Dit was dan ok direct haar
laatste vergadering maar zal wel gezellig aansluiten bij het etentje in september.

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

8. Sluiting van de vergadering
De volgende vergadering zal samen met een eetentje zijn bij BO en RO op vrijdag 18
september om 19 uur.

