Vergadering Oudercommissie 10-2-2022

Agenda
1.
2.
3.
4.

Voorstellen
Notulen vorige vergadering
Trainingen en workshops voor de gastouders
Vragen

1. Voorstellen
Joyce en Jasper sluiten aan.
We stellen ons aan elkaar voor.
2. Notulen
Van de vorige keer zijn er geen notulen, omdat dit enkel over de tarieven ging.
3. Trainingen en workshops voor de gastouders
Hoe bereiken we ouders hierover om te laten weten wat Tiskidz te bieden heeft aan de gastouders
en waar ze op dat moment mee bezig zijn. Een idee komt van een nieuwsbrief, maar de ervaring leert
dat deze niet echt gelezen wordt. Ook social media wordt minder gebruikt. Wellicht is het handig om
het via de gastouder te spelen of meer gebruik te maken van de app van Tiskidz, net als de school
doet. Claudette gaat hier naar kijken. Een thema duurt twee maanden. Op dit moment gaat het over
gezonde voeding. De gastouders kunnen meedoen aan een thema, maar dit is niet verplicht.
Naast de thema’s zijn er ook trainingen voor de gastouders. Door corona is dit nu wel minder, maar
voorheen was er bijna wel maandelijks iets. Op de website staat wel welke thema’s er aangeboden
worden en ook welke trainingen er geboden worden.
Ouderavond. Wat zou leuk zijn en een goed thema. De bingo is goed bevallen. Ook zou een thema
wel leuk zijn met bijvoorbeeld een gastspreker. Fysiek is de reistijd altijd een ding en het regelen van
bijvoorbeeld een oppas. Een combinatie van fysiek en online zou ook een goede optie zijn.
4. Vragen
Er is een vraag over de tarieven. Er stond in de notulen van een vorige keer dat de tarieven omhoog
gingen omdat de vergoeding van de belastingdienst omhoog is gegaan. Dit is geen goede reden. Dit
was ook niet de reden, maar dit stond wel zo in de notulen. Echter is het dus zo dat dit andere
redenen heeft en het niet als dusdanig bedoeld is.
Daarnaast werd er gesproken over de inspectie. Het is goed dat ook de ouders dit weten. Dit kan ook
vermeld worden in de app.
Jasper en Joyce worden toegevoegd aan de app.
Voor iedere vergadering zijn er al onderwerpen. Er kunnen altijd onderwerpen toegevoegd worden.
Momenteel zitten er 5 ouders in de oudercommissie. Het is handig dat het een oneven aantal is,
mocht er ooit gestemd moeten worden. Het zou fijn zijn als er meer ouders aan toegevoegd kunnen
worden. Het blijft lastig om ouders te bereiken. Bovendien helpt de corona hierbij ook niet. Tips om
mensen te werven zijn meer dan welkom!

