
Notulen: oudercommissie Gastouderservice Take Care 😊  

Van: 10-09-2018 

Aanwezig: Jolijn namens Gastouderservice Take Care 😊  

 Eltine en Elza (notulist) namens de ouders Nienke met kennisgeving afwezig 

Agenda punt 1: vaststellen notulen 

Puntje: voorzitter moet zijn Eltine niet Jolijn. Dit wordt ook veranderd in de 
verslaglegging van de vorige notulen. 

Punt: gezamenlijke vergadering met gastouder commissie en ouder commissie 

*Jolijn doet voorstel laatste woensdag van November of December? 

Eltine appt de datums. Jolijn denkt, werkt verder de invulling van deze vergadering uit. 

Punt: planning vergaderingen voor het jaar 2019” 

4 maart 2019 

3 juni 2019 

Agenda punt 2: wat zijn de rechten en plichten van de gastouder naar de vraag 
ouder toe? 

Gastouderservice Take Care 😊  heeft een adviserende rol hier in. Verder wordt er 

verwezen naar de algemene voorwaarden van Gastouderservice Take Care 😊  

Wel kan het gebeuren dat er bij ziekte van een gastouder soms mogelijk is dat er een 
andere tijdelijke gastouder beschikbaar is.  

Tip probeer als ouder voor noodgeval bij voorbaat al een oplossing achter de hand te 
hebben. 

Bij inschrijving van een gastouder wordt al mee genomen en gevraagd of de gastouder 
ook zelf een vervanging heeft bij ziekte of welke calamiteit dan ook. 



Agenda punt 3: ondertekening van het regelement 

Wij ondertekenen het regelement van de ouder commissie van Gastouderservice Take 

Care 😊  Actie punt: Jolijn zorgt er voor dat deze ook nog wordt ondertekent door 

Nienke. 

Agenda punt 4 en 5: Werkwijze van de oudercommissie en werkwijze van BOINK 

Deze nemen we door zoals we deze besproken hebben. Idee om hier vanuit een training 
aan te bieden via BOINK.  

Agenda punt 6: 1 van de punten die we tijdens de vorige vergadering op de 
agenda hebben gezet. 

We komen tot de conclusie dat we deze punten gaan bespreken tijdens de gezamenlijke 
vergadering met de gastouder commissie. 

Agenda punt 7: rondvraag 

Er zijn verder geen vragen dus sluiten we de vergadering om 21.00 uur af. 


