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Oudercommissie bijeenkomst 30 April 2015 te Zuidhorn

Afwezig:
Brenda Holtrop

1).

Welkomst woord wordt gesproken, direct gevolgd met het doornemen
regelgeving en overeenkomst.
Het jaar 2014 zijn er door de oudercommissie geen klachten en of
aanmerkingen ontvangen van de ouders.
Mandy vertelt dat er een nieuw klacht recht komt vanuit de overheid. Centrale
klachten procedure. Wetgeving en huishoudelijke regels worden
doorgenomen.
Tip van ons als ouder commissie om bij nieuwe ouders de ouder commissie
voor te stellen, wat de mogelijkheden zijn en wat we kunnen bieden.
Ouders informeren wanneer er een bijeenkomst is, die deze dan evt. bij
kunnen wonen. Bepaald is dat er 2 x per jaar een bijeenkomst is van de
oudercommissie. De adviserende rol en communicatie nemen we door.
Mogelijkheid van bijwonen Thema avonden voor de ouders worden
onderzocht en ontvangen als een goed idee.

2).

Terugkoppeling van het AMK.
Het AMK gaat nu verder onder de naam Veilig thuis.
Van een zaak in het verleden (een afgewezen gastouder) was melding maken
het advies, door omstandigheden is deze niet geregistreerd. Linda geeft aan
dat er 3 meldingen gedaan moeten worden, dan wordt de een zaak in
behandeling genomen.
Hoe? Thijs gaat dit voorleggen aan Veilig thuis. Linda informeert ons over
anonieme meldingen met de mogelijkheden.
Hoofdzaak en doel in het belang van de kinderen in kwestie.
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Aanwezig:
Nathalie Drenth, Linda van der Pluijm, Aldwin Monker, Thijs & Mandy Veenstra

Website, gevraagd wordt door Thijs en Mandy of we allemaal een stukje
willen aanleveren voor de website waarop wij als oudercommissie ons kunnen
voorstellen en de ouders weten bij wie ze terecht kunnen.

5).

Boink.info
De lidmaatschap voor BOINK is aangevraagd en ontvangen. Er is een copy van
de instructie uitgegeven.

6).

Pedagogische visie
Aanbod komt “time out”. Positieve en negatieve punten van een time out
worden belicht. Suggestie wordt gedaan om een brainstorm sessie met
gastouders te organiseren. De opvang is een product van de gastouder,
overkoepelend door een kader functie van het Gastouderbureau. Linda komt
met een goed idee in de vorm van een workshop om de visie gastouders te
stroomlijnen en waar nodig te ondersteunen.

7).

Planning
Voor September willen we een nieuwe bijeenkomst plannen. De beoogde datum
wordt met een mailing verzorgt door Aldwin en rond gestuurd.

8).

Rondvraag
Mandy brengt een aantal activiteiten aanbod voor dit jaar.
- BBQ in het stadspark op 4 Juni
- Sinterklaas feest
Thema avonden voor de ouders, mailing volgt.
Thijs geeft aan dat middels mailing en de thema avonden de toegankelijkheid
van de ouders naar de oudercommissie makkelijker wordt. Laag drempelig
contact is wenselijk. Hier stemmen we allemaal mee in.
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Nieuwe medewerkster
Thijs en Mandy vertellen dat ze een nieuwe medewerkster hebben
aangenomen voor administratieve ondersteuning. Haar naam is Zwaanie.
Zwaanie heeft een arbeidsbeperking daardoor gelimiteerd aan het aantal uren
dat ze werkt. In de eerste instantie is dit voor een jaar. We zijn allemaal
enthousiast en wensen Zwaanie een fijne tijd bij Gastouderbureau
Noorderlicht.
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