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Oudercommissie bijeenkomst 16 September 2014 te Zuidhorn

Afwezig:
Nathalie Drenth

Aangekomen en bewondert het prachtige sfeervol ingerichte pand in de
nieuwe huisstijl aan de Overtuinen 5 in Zuidhorn.
1).

Welkomst woord wordt gesproken en de actie punten van het vorige overleg
volgen.
Er komt ter sprake een punt uit het vorig overleg dat er een gastouder is
afgewezen die niet functioneerde volgens het Pedagogisch beleidsplan. Mede
door het ontmoedigingsbeleid gevoerd door de Gemeente en GGD is dit niet
verder behandeld en of gemeld bij het AMK. Uit de oudercommissie komt
naar voren dat dit toch zeer wenselijk is. Gesteund door de gegeven motivatie
uit de Oudercommissie geeft Thijs aan er toch voor te kiezen de AMK melding
door te zetten. Dit wordt vervolgd.

2).

Introductie van de nieuwe oudercommissie leden.
Nieuw aanwezig: Linda van der Pluijm en Brenda Holtrop
Daarna volgt verdeling van de rollen als volgt:
Voorzitter:
Nathalie Drenth
Secretaris:
Brenda Holtrop
Penningmeester:
Aldwin Monker
Leden:
Linda van der Pluijm
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Opening
1).
Notulen en actiepunten vorig overleg.
2).
Voorstellen nieuwe leden en verdelen rollen
3).
Communicatie naar andere ouders
4).
Termijn accorderen urenregistraties
5).
Terugkoppeling prijsverlaging
6).
GGD inspectie, uitslag
7).
Lidmaatschap Boink?
8).
Meldcode kindermishandeling
9).
Plannen nieuwe bijeenkomst
10).
Rondvraag
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Aanwezig:
Linda van der Pluijm, Brenda Holtrop, Aldwin Monker, Thijs & Mandy Veenstra

Termijn voor de uren registratie is in overleg gesteld naar 3 dagen. Dit maakt
het voor Gastouder Bureau Noorderlicht nog steeds haalbaar om gastouders
op tijd uit te betalen. Dit op verzoek van verschillende vraagouders.

5).

De in het vorig overleg besloten prijsverlaging is positief ontvangen. Voor de
ouders met een mindere afname van uren is dit een voordeel. Dit heeft geleid
tot een nieuwe aanwas van ouders. Mede door deze prijsverlaging heeft het
Gastouderbureau Noorderlicht inmiddels 70+ ouders.

6).

27 Augustus is er een GGD controle geweest bij het Gastouderbureau
Noorderlicht. Met een Zeer Positief rapport tot gevolg. Het concept rapport
is voor ons allen ter inzage beschikbaar.

7).

De vraag en agenda punt komt ter tafel over het lidmaatschap van BOINK.
Thijs en Mandy bieden dit aan voor de Oudercommissie en besloten is een
abonnement aan te gaan. Het is goed voor de oudercommissie leden om
zich daar in te verdiepen verder te ontwikkelen.

8)

Meldcode Kindermishandeling, jaarlijks wordt er een thema avond gehouden
over de meldcode kindermishandeling. Thijs en Mandy vragen zich af of het
nuttig is ouders hier ook voor uit te nodigen. De leden denken van niet maar
geven wel aan dat het handig kan zijn om het in een nieuwsbrief te
vermelden.

9).

Plannen van een nieuwe bijeenkomst van de oudercommissie

10).

Rondvraag levert twee onderwerpen op.
- Vakantie uren van het Gastouder, gemiddelde
- Consequenties van komende prinsjesdag.
Inhoudelijk is er nog niets bekend over een Gastouder aan huis.
Na Prinsjesdag hopelijk meer duidelijkheid. Dit wordt Inzichtelijk via de
website van de belastingdienst.
Er nog gevraagd hoeveel Oudercommissie leden er wenslijk zijn er komt naar
voren in deze samenstelling tussen de 3 en de 7 oudercommissie leden.
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Voor communicatie naar de oudercommissie door de ouders is het voorstel
een algemeen email adres aan te maken. Deze wordt Inzichtelijk voor alle
oudercommissie leden en geeft daarmee ook een te volgen email stroom
Daarbij is het voorstel van Thijs en Mandy dat alle leden van de ouder
commissie een stukje schrijven voor de website met foto. Dit voorstel wordt
goed ontvangen en we zullen allemaal een stukje schrijven en met een foto
aandragen.
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