Kort verslag gastoudercommissie vergadering
Datum:
Tijd:
Locatie:

Woensdag 27-1-2021 (via Teams online)
20.00 uur
Teams online

Aanwezig: Nadine, Rebecca, Monique Vanessa
Afwezig: Eline
1. Welkom door Vanessa op de vergadering. We hebben eerst gestoeid met het
programma Teams wat niet lukt op de computer bij Vanessa waardoor we overgegaan
zijn op Whatsapp bellen.
2. Algemene stand van zaken en de Overheid (corona regels en wetgeving alles is
gecommuniceerd wat er te communiceren valt via de nieuwsbrieven, aan zowel gast
als vraagouders.
Het financiële stukje gaat net zoals in de eerste lockdown. Zodra de lockdown voorbij
is gaan we kijken wie hier gebruik van wil maken en de maand erna zullen de facturen
gemaakt worden en de bedragen verrekend. Vanessa merkt een behoorlijke terugloop
in vergelijking met januari 2020 zijn er 30 overeenkomsten minder. Iedereen merkt het
wel in meer of mindere maten.
3. Thema bijeenkomsten/ intervisie di 9 febr. Het plan is om dit via Teams te gaan doen. Via
de Ipad van Vanessa werkt het wel. Hier zullen we in de toekomst meer gebruik van gaan
maken.
4. Aantal go die er recent bijgekomen zijn; Serena Buytenwegh en Marije Rokkeveen
Go die eraf zijn: Franciska Oosterheem en Emmy Waddinxveen
5. Doornemen en eventueel aanvullen pedagogisch beleidsplan GOB Zoetermeer (zie
bijlage) Een puntje vanuit Nadine wat in het beleid toegevoegd kan worden is: wij
volgen RIVM-richtlijnen en wetgeving vanuit overheid. Verder zijn er geen op en of
aanmerkingen alles is hetzelfde. Vanessa zal hem nogmaals doornemen als er
aanpassingen zijn zal zij deze in het document geel markeren en versturen naar de
leden van de commissie.
6. Rondvraag/w.v.t.t.k. Monique geeft aan dat ze via gastouders te horen heeft gekregen
dat het nu het laatste jaar onpersoonlijk is en dat ze Vanessa niet vaak zien. Nu in
Corona tijd mag het ook niet maar Vanessa kan zich er inderdaad wel in vinden dat het
veel minder is dan normaal. We zijn ondertussen al een jaar met Corona in de weer en
voor die tijd was ook Natalie bij GOB in dienst en zag je haar ook redelijk vaak even

langs rijden. De overeenkomsten worden digitaal getekend en niet meer op locatie. Na
Corona en liefst al eerder zal Vanessa weer meer bezoeken persoonlijk afleggen waar
dit ook qua tijd kan en eventueel bij gastouders de overeenkomsten weer op locatie
met de ouders ondertekenen als daar behoefte aan is. Ook de evaluatiegesprekjes met
ouders zullen dan op locatie zijn. Als ouders aangeven een gesprek te willen.
7. Sluiting van de vergadering
Voorstel nieuwe vergaderdata in 2021
Vergadering ergens in juni / juli. Datum volgt nog. Liefst op locatie als dat mag zal de
vergadering bij Nadine plaatsvinden.

