Vergadering Oudercommissie TisKidz
Datum: 16-2-2021
Aanwezig: Claudette, Jannie, Eva, Marije, Elleke en Ramonja

Agenda:
Aanstellen notulist en voorzitter
Voor het vervolg is het handig wanneer er een voorzitter en notulist worden aangesteld. Voor nu is
Ramonja de notulist en Elleke heeft zich aangeboden als voorzitter. De bedoeling is dat de notulen
binnen een week verzonden worden. Voorzitter kan benaderd worden door bijvoorbeeld de GGD en
is aanspreekpunt voor het gastouderbureau.
Voorstellen oudercommissie op de website
Het idee is om de leden van de oudercommissie voor te stellen op de website. Het zou mooi zijn als
eenieder een stukje wil aanleveren over wie je bent inclusief een foto om er een gezicht bij te
hebben. Bij de voorzitter wordt tevens een e-mailadres vermeld, zodat ouders eventueel
rechtstreeks contact op kunnen nemen. Daarnaast is er afgesproken kort iets te vertellen over wat
de oudercommissie doet en nieuwe leden te werven. Idee is om dit via de mail te doen, maar ook op
Facebook. Marije maakt een opzet en verstuurd deze via de mail naar de andere leden. Mailadressen
worden uitgewisseld in de groepsapp. Wanneer de oproep definitief is kan deze naar Claudette zodat
hij geplaatst kan worden op Facebook en de website.
Reglement en huishoudelijk reglement
Reglement lijkt nog actueel. Inhoudelijk waren er niet veel aanmerkingen op een paar termen na
(unitcommissie en unitmanager). Besloten is dit stuk aan te passen en de termen te verwijderen,
omdat deze meer passend zijn bij een kindcentrum en niet zozeer bij gastouders. Daarnaast zijn er
opmerkingen over de stijl. Het leest prettiger wanneer het niet gecentreerd is en de kleur mag
aangepast worden naar zwart i.p.v. paars. Er wordt afgesproken dat Claudette het reglement
nogmaals verstuurd, zodat het doorgenomen kan worden. Op- en aanmerkingen kunnen gemaild
worden zodat het de volgende keer kort terug komt op de agenda en definitief gemaakt kan worden.
Iedere gastouder heeft tevens vaak zijn eigen beleid/regels. Dit wordt gestimuleerd door het
gastouderbureau. Ervaringen hiermee zijn positief. Gastouders hebben duidelijke eigen regels en er
wordt goed gecommuniceerd bijvoorbeeld met betrekking tot de coronaregels.
Vanuit Tiskidz worden gastouders niet bezocht. Risico-inventarisaties worden gedaan via videobellen.
Ook de GGD gaat niet bij de gastouders langs. Wanneer er echter een vermoeden is dat er iets niet
goed is, gaat Tiskidz wel op huisbezoek.
Er wordt aangegeven dat het wel belangrijk is dat dit gedaan wordt, omdat je anders als
gastouderbureau ook een risico loopt, omdat je niet weet wat er speelt. Het is wel lastig om dit vorm
te geven met de huidige regels. Wellicht is het een idee om 1 per dag te bezoeken en niet meerdere
zoals in het verleden.
De triggers voor wanneer er wel wordt gekozen voor een huisbezoek zijn onder andere telefoontjes
vanuit de omgeving, informatie uit de evaluatieformulieren, het contact met gastouders en de

ouders zelf. Probleem is nu wel dat ouders zelf ook niet binnen komen en dit het des te belangrijker
maakt dat er wel zicht blijft, omdat er juist nu meer risico is.
Tiskidz geeft aan dat er juist nu wel meer contact is met de gastouders en zij de meeste gastouders al
jaren kennen en dit goed in kunnen schatten. Wanneer er weinig contact is zijn zij extra alert en
zullen ze overwegen wel onverwacht op bezoek te gaan.
Tiskidz gaat wel nadenken over wat te doen wanneer de maatregelen nog lang van kracht blijven,
omdat het niet wenselijk is om dit zo nog veel langer te handhaven. Hierover wordt ook contact
opgenomen met de GGD. Fysieke bezoeken aan gastouders hebben de voorkeur.
Ouderavond 19 april
Op 19 april is er een ouderavond. Vanuit Tiskids de vraag wat te bespreken. Moet het juist serieus
zijn of gezellig? Wellicht kan het een combinatie zijn. De ouderavond zal online plaatsvinden en mede
daarom lijkt de keuze om ‘even iets leuks te doen’ beter passend. Er is een idee om met de gastouder
en andere ouders betrokken bij de gastouder geplaatst te worden in een breakoutroom om elkaar
beter te leren kennen, omdat je de kinderen vaak ziet, maar niet weet wie er bij hoort. Er wordt
gedacht aan een filmpje over hoe een dag van de gastouder er uit ziet, maar dan met een twist of
juist iets over wat het gastouderbureau doet.
Kortom: graag meedenken over deze ouderavond en ideeën doorgeven aan Tiskidz.
Eerstvolgende vergadering: 15 april 2021 20:30

Actielijst:
Actie:
Stukje aanleveren over wat doet de
oudercommissie en het werven van nieuwe leden
Voorstelstukje voor de website inclusief foto
mailen naar Tiskidz
Reglement opnieuw mailen naar leden OC
Reglement lezen en op- en aanmerkingen mailen
Meedenken over ouderavond + ideeën mailen
naar Tiskidz

Wie:
Marije maakt opzet en
mailt naar andere
leden OC
Alle leden van de
oudercommissie
Claudette
Allen
Allen

Wanneer:
z.s.m.

z.s.m./voor volgende
vergadering
z.s.m.
Binnen een week
(voor 23 februari)
z.s.m.

