Nathalie Drenth, Aldwin Monker, Thijs Veenstra en Mandy Veenstra
Afwezig: Niemand
1).



Lijst GGD komt terug in September net zoals we het de vorige keer
hebben ingevuld.
2 keer bijeenkomen van de oudercommissie is verplicht voor het GGD.

2).


Overgang Trumphy naar Noorderlicht  Facturatie is nu begin van de
maand. Hier waren 2 gastouders niet tevreden over. Dit gaat tot nu toe
verder goed en blijft zo staan.



Er zijn documenten aangepast en vernieuwd  De documenten van
2012 gaat eruit en alleen de documenten van 2013 blijven erin staan,
omdat deze nu van toepassing zijn. Van de 3 exemplaren is het over
gegaan naar 1 exemplaar en kan geüpload worden in de portabase. Dit
heeft als voordeel dat iedereen niet meer zoveel hoeft te tekenen.



Continu screening is wettelijk verplicht. Dit wordt iedere dag gedaan bij
de gastouders. Ook geldt dit voor thuiswonende kinderen die worden
ook gescreend. Als hier iets gesignaleerd wordt is er een noodpool van
gastouders. Tijdens de signalering mogen de gastouders die 6 weken wel
opvang verlenen opnieuw VOG aanvragen en er wordt besproken wie de
desbetreffende ouders gaan inlichten.

3).

4).

Gastouderbureau Noorderlicht

Aanwezig:

Waterkers 14 9801 LT Zuidhorn ● 0594-853977 ● info@gastouderbureaunoorderlicht.nl ● www.gastouderbureaunoorderlicht.nl

Opening(notulen en actiepunten vorige keer).
Overgang Trumpy naar Noorderlicht.
Huisstijl en nieuwe documenten.
Continue screening in de kinderopvang
Verlagen minimum bureaukosten.
Rondvraag of wat verder ter tafel komt.)
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Rondvraag:  risico-inventarisatie. Bij de gastouders wordt thuis alles
nagekeken of alles in orde is dit wordt door Thijs of Mandy gedaan. Dit
gaat met behulp van een lijst die 26 pagina’s heeft. Je kunt ook de
betreffende aandachtspunten terug vinden in de portabase als je inlogt.
Je ziet dan de aandachtspunten /of alle goede punten van jouw
gastouder. Je kunt niet die van andere gastouders zien.
Volgende bijeenkomst staat gepland op 16 januari om 10.00 uur.

Gastouderbureau Noorderlicht

Bureaukosten stijging: Die is nu lager om de lage koppelingen te
stimuleren. Er is nog twijfel of we kiezen voor het nieuwe systeem of de
kosten naar beneden te brengen naar 45,00 euro. Hier wordt nog even
over nagedacht en we gaan voor een startdatum van 1 januari.

Waterkers 14 9801 LT Zuidhorn ● 0594-853977 ● info@gastouderbureaunoorderlicht.nl ● www.gastouderbureaunoorderlicht.nl
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5).

