Notulen vergadering O.C
13-10-2020
De oudercommissie komt voor het eerst in de huidige bezetting bijeen. Door de Coronamaatregelen
is gekozen voor een digitale bijeenkomst. Iedereen was aanwezig.
Voorstellen en functieverdeling
Kim zal aantreden als secretaris, Douwe als penningmeester en Rosalein als voorzitter.
Hoe gaan we de O.C. vormgeven en op de kaart zetten?
De oudercommissie stelt zichzelf voor in de komende nieuwsbrief. Daarnaast plaatsen wij voor de
leden een stukje over hen op de website. Ook is het mogelijk om tijdens thema avonden eerst tien
minuutjes de ruimte te krijgen om iets te delen of te vertellen. Er is een eigen mailadres voor de OC.
Dit staat op de website en zal ook in de nieuwsbrief genoemd worden.
Actie De leden schrijven een stukje om zichzelf voor te stellen, eventueel met foto.
Advies gevraagd over de klachtenprocedure
Gastouderbureau Noorderlicht vraagt de OC om advies met betrekking tot de huidige
klachtenregeling. De laatste keer dat er door een OC naar is gekeken is inmiddels lang geleden en
een frisse blik zou op prijs gesteld worden.
Afgesproken is dat er een speciale team gemaakt wordt in Google Teams voor de OC. Hierin deelt
Noorderlicht dan de huidige klachtenregeling zodat de leden hier samen naar kunnen kijken.
Actie- Noorderlicht maakt een Google team voor de OC en deelt de klachtenregeling
Boink
Gastouderbureau Noorderlicht legt uit dat zij aangesloten is bij BOINK, waar de OC veel informatie en
richtlijnen kan vinden over het invullen dan de rol. Er is in november een online workshop vanuit
BOINK, Rosalein en Douwe zouden graag deelnemen. Ook ontvangt de OC regelmatig een
nieuwsbrief en een blad.
Actie  Noorderlicht meldt Rosalein en Douwe aan voor de workshop
Actie  Noorderlicht gaat op zoek naar de inloggegevens van BOINK en deelt dit met de OC leden
zodat zij kunnen inloggen in het ledengedeelte van BOINK.
Plannen van een nieuwe bijeenkomst.
We plannen elke drie maanden een (digitale) bijeenkomst. De bijeenkomsten zijn gepland op 19-012021 / 13-04-2021 / 31-08-2021 en 30-11-2021.
Rondvraag / WVTTK
Douwe, waarom is de vorige OC gestopt?
Een van de ouders heeft het te druk gekregen en is ermee gestopt. De andere twee ouders genieten
inmiddels geen opvang meer via ons bureau.

Kim, heeft geen vragen maar is benieuwd hoeveel kinderen er
door gastouderbureau Noorderlicht worden opgevangen.
Mandy zoekt het na en verteld dat er 195 kinderen worden opgevangen via Noorderlicht
Rosalein, in eerste instantie geen vragen. Heeft in haar eigen opvangsituatie iets meegemaakt met
een gastouder en vraagt zich af of dit soort inhoudelijke zaken ook door de OC besproken worden.
Noorderlicht geeft aan dat er in principe over overkoepelend beleid wordt gesproken en niet over
individuele casussen. Natuurlijk kan er aan de hand van een casus wel over het algemene beleid
gesproken worden.

