Vergadering Oudercommissie TisKidz 14-4-2021
Aanwezig: Claudette, Jannie, Leanne, Elleke en Ramonja
Agenda
Notulen vorige keer
Bespreken notulen van de vorige keer. Claudette heeft van Leanne nog geen voorstelstukje
ontvangen voor op de website. Leanne geeft aan dat ze nog niet zeker weet of ze bij de gastouder
blijf i.v.m. werk en dus ook niet met zekerheid kan zeggen of ze bij de oudercommissie zal blijven.
Het lijkt dus voor nu niet handig dat er een voorstelstukje op de website komt.
Voor nu is het werven van nieuwe leden belangrijk. Marije zou dit oppakken, maar zij is onlangs
gestopt. Elleke gaat een opzet maken en delen met de andere leden.
Janny vraagt of er nog ideeën zijn over het werven van nieuwe leden. Er is nu een enquête verstuurd
waar het genoemd staat. Brainstormend is het een idee om het te noemen op de bingo van 19 april.
Elleke geeft aan dat het wellicht een idee is om bij aanvang van nieuwe ouders er een briefje bij te
doen over de oudercommissie, zodat er meer bekendheid komt.
Er zijn weer fysieke bezoeken vanuit TisKidz, het gaat om risico-inventarisaties en
evaluatiegesprekken. Er wordt slechts 1 gastouder per dag bezocht. Alle andere gesprekken gaan via
zoom.
Enquête
Er is een enquête verstuurd, maar er wordt weinig gereageerd. Wat kan er gedaan worden om de
reacties te vergroten? Er komen veel mails binnen en het wordt niet altijd geopend. Deze tijd werkt
daarin ook niet mee, omdat er veel mails achter elkaar verstuurd worden i.v.m. aangepaste
protocollen etc. Hij wordt nu in het portaal gezet. De vraag is of dit handig is of juist handiger om het
toe te voegen aan de mail. Er wordt aangegeven dat toevoegen aan de mail voorkeur heeft, omdat
het anders een extra handeling is.
Ouderavond
Claudette geeft aan dat ze nagedacht heeft over de invulling van een volgende ouderavond. Zo zou je
bijvoorbeeld met filmpjes kunnen laten zien wat een gastouder doet bijvoorbeeld (dit stuk heb ik niet
helemaal helder). Er wordt aangegeven dat sommige fysiek fijner vinden, maar er wordt ook gemerkt
dat het bereik online best wel groot heeft. Het heeft ook zo zijn voordelen omdat iedereen ver uit
elkaar woont. Mogelijke optie is ook een pubquiz.
Pedagogisch beleid
Pedagogisch beleid. Claudette gaat deze mailen zodat wij er naar kunnen kijken voor de volgende
vergadering.
Volgende vergadering: 26 augustus 2021 om 20:00 uur
Actielijst
Actie:
Uitwerken voorstelstukje
Doornemen pedagogisch
beleid. Toevoegen op- of
aanmerkingen

Wie:
Elleke maakt opzet en
verstuurd deze naar iedereen
Allen (Claudette stuurt het
beleid naar iedereen)

Wanneer:
z.s.m.
Voor volgende vergadering

Nadenken over invulling
volgende ouderavond

allen

