Vergadering Oudercommissie Gastouderbureau Noorderlicht 8-6-2016
Aanwezig: Bea, Linda, Mandy, Thijs en Brenda
Opening
Voorstellen
Functieverdeling
Is het nodig om een herverdeling te maken? Bea gaat eerst even mee kijken, voordat we hierover
beslissen.
Notulen
De datum van de vorige notulen is verkeerd. Dat moet 1 december zijn.
De inhoud is goed, dus de notulen zijn goedgekeurd.
Uitnodiging Boink
Mandy gaat de mail van Boink automatisch laten routeren naar alle OC leden. Dit gaat ze instellen voor
alle mail die voor de OC bedoeld is.
Er is een uitnodiging voor een Boink sessie in Groningen. Bea zou daar wel heen willen. Mandy polst of
Nathalie ook mee wil.
Uitbreiding van het Gastouderbureau
Per 16 juni begint Mariëlle voor een aantal uren per week. Ze wordt voorgesteld in de nieuwsbrief.
Zomervakantie
Mandy gaat met zwangerschapsverlof in de zomer. Thijs heeft vakantie vanaf het moment dat de baby
er is. Dit is ook aan alle vraagouders gemeld in de nieuwsbrief.
Visie document
Er zijn meerdere plannen om het niveau van gastouderopvang omhoog te brengen. Dit is een advies wat
nu aan de minister over is gedragen. Het is nog niet zeker of dit wordt doorgevoerd.
Onderdelen van het advies zijn:
- Permanente educatie voor gastouders
- Minimaal niveau SPW 3
- Er komt een landelijk registeren
- Intervisie tussen gastouders
- En een minimum aantal uren dat de gastouder kinderen op vangt
- Werving en selectie van gastouders moet strenger
- Referenties moeten goed gecheckt worden
- Het gastouderbureau moet een kind volgsysteem aanbieden
De plannen zullen niet voor 2017 definitief zijn.
Vergoeding

De vergoedingen voor de vraagouders gaan omhoog. Per uur wordt er 30 cent meer vergoed bij het
maximale tarief.
Voorheen was het zo dat standaard 1/3e vergoed werd. Dat gebeurd straks weer. Tevens ontvangt de
vraagouder langer een vergoeding als hij in de ww komt. Dat is nu verlengd naar een half jaar.
Nieuwe bijeenkomst
De nieuwe bijeenkomst vindt op 12 oktober 2016 plaats.
WVTTK
Linda wil graag uit de oudercommissie stappen. Hier moet vervanging voor gezocht worden.
Er is ruimte voor de oudercommissie om mee te denken in het nieuwe beleid
Een van de agendapunten voor 12 oktober is informeren over wat er concreet gaat veranderen in 2017.

