Vergadering Oudercommissie 26-8-2021

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Voorstellen – voorstelstukje – leden werven
Notulen vorige keer
Ouderavond – terugblik bingo
GGD inspectie
Pedagogisch beleid
Voor volgende keer protocol ongevallen en calamiteiten
Tarief 2022 – kinderopvangtoeslag gaat van € 6,49 per uur naar € 6,52
Wat verder ten tafel komt

1. We hebben een nieuw lid. Zij schuift de volgende keer aan. Het zou mooi zijn als er nog
minimaal twee bij zouden kunnen komen. Bij de gastoudercommissie wordt besproken dat
de gastouders hun ouders vragen of er mensen zijn die zich aan willen sluiten.
Ook wordt het nogmaals gedeeld op Instagram en facebook.
We maken een mailadres aan voor de oudercommissie, zodat deze hetzelfde blijft.
2. Er is niet gereageerd op de enquête. Volgende keer wordt deze op de mail gezet in plaats van
op het portaal.
3. Terugblik ouderavond/Bingo. Het was heel leuk, maar het sociale gedeelte ontbrak een
beetje. Het zou mooi zijn als het de volgende keer weer fysiek kan zijn. Het was wel heel leuk
georganiseerd en er wordt met plezier op teruggekeken. Er zijn ook veel positieve reacties
gekomen. Voordeel van online bingo is wel dat het gemakkelijker is om aan te sluiten omdat
er geen reistijd is.
4. Volgende maand komt de GGD voor de jaarlijkse inspectie. Daarvoor is er een formulier dat
door de oudercommissie moet worden ingevuld. Claudette verstuurd dit naar Elleke. Bij de
volgende vergadering volgt een terugkoppeling.
5. Voor de volgende keer het pedagogisch beleid doornemen en bespreken.
6. Protocol ongevallen en calamiteiten wordt doorgeschoven naar de vergadering na de
volgende vergadering.
7. De vergoeding van de belastingdienst gaat omhoog en daardoor wordt het tarief van Tiskidz
mogelijk ook aangepast. In oktober gaan we dit bespreken met zowel de oudercommissie en
de gastoudercommissie. Afgelopen jaar heeft Tiskidz het tarief niet aangepast. Ook door
corona. Graag hierin meedenken vanuit de oudercommissie.
8. Gister heeft Tiskidz overleg gehad.
Risico-inventarisatie en evaluatie worden weer op locatie gehoude.
Koppelingsgesprekken per geval bekijken. Dit is ook afhankelijk van wat de ouder wil.
Ook wanneer het voorkomt dat er meerdere gesprekken op een dag zijn wordt er altijd
overlegd of mensen dat wel willen.
Het zou mooi zijn om begin oktober weer even af te spreken, zodat we de tarieven ed
kunnen bespreken.
Datum: 7 oktober om 20:00 uur.
Dit is een extra bijeenkomst.

