Vergadering oudercommissie
Datum: 9-6-2022
Klachten regeling is niet voor alle ouders duidelijk.
OC geeft aan de klachtenregeling wel duidelijk te vinden.
Ouders lezen misschien niet goed? Of kunnen de klachtenregeling niet vinden?
Overleg gehad om deze via een mailing bij de notulen van de OC onder de aandacht te brengen.
Tevens kunnen we gebruik maken van bijgesloten flyer.
Elleke geeft aan dat haar gastouder (helaas) gaat stoppen vanwege een verhuizing. Dit is de laatste
keer dat Elleke aanwezig is bij een vergadering van de OC.
We moeten nieuwe leden werven.
Alle huidige leden gaan een stukje aanleveren die TisKidz met ouders gaat delen. Uiterlijk 24 juni
aanleveren, dan kan er voor de officiële zomervakantie nog een mailing gedaan worden.
TisKidz gaat in het portaal een oproep plaatsen waar ouders op kunnen reageren of ze zitting willen
nemen in de OC.
Berichten via het portaal / de app. Dit wordt als erg prettig en leuk ervaren. Mag wel vaker een
bericht voorbij komen.
De GGD gaat meer inspecteren bij de gastouders. Dit is door middel van een onaangekondigd
bezoek.
GGD inspecteerde tot nu toe in elk geval 8% van de gastouders. Dit willen ze naar 50% verhogen in
de aankomende jaren.
Uiteraard kost dit geld en zal dat via de kinderopvangtoeslag worden betaald. Dat betekend dat er €
0,15 minder toeslag voor gastouderopvang is in 2023.
In 2022 is de kinderopvangtoeslag € 6,52 per uur. Hierover ontvangen ouders een percentage
toeslag. Welk percentage dat is hangt af van het (gezamenlijke) inkomen.
In 2023 zal de toeslag voor gastouderopvang € 6,74 worden. (dit is inclusief de korting van € 0,15)
TisKidz wil in 2023 haar tarief aanpassen. TisKidz zal een voorstel neerleggen bij de OC. Dan kunnen
we daar de volgende vergadering op terug komen.
TisKidz wil ook graag een Ideal link gaan aanbieden. Deze kosten zullen hier in worden meegenomen.
Boink heeft een oudercommissie-portaal. Misschien dat wij als OC deze ook kunnen gaan gebruiken?
Hieronder de link naar de informatie.
https://www.boink.info/oudercommissieportaal

