Datum: 13-10-2020
Locatie: Videocall vergadering
Aanwezig: Eltine Middelhoven, Sanne van Loon en Jolijn Hendriks

Agenda:
1. Online scholing
2. Algemene punten
4. Samenwerking ouder en gastoudercommissie
5. Nieuw lid
Online scholing
Take care heeft besloten om geen scholing meer op locatie gaat aanbieden, maar verplaatsen naar online
scholing. Er wordt kritisch gekeken naar welke scholing wel en niet online gedaan kan worden.
Er is ook gesproken over dat het een must is dat alle gastouders een basis training gaat volgen over de
ontwikkeling van de kinderen, per half jaar en per ontwikkelingsgebied. Jolijn gaat hier een online training
voor opzetten
Dit is ook een mooie opstap voor een kind volg/observatie systeem.
Thema avonden worden aangeboden en hier komen amper aanmeldingen op.
De intervisie wordt al sinds september online aangeboden, veel gastouders zeggen wel interessant maar
vervolgens meld niemand zich aan. In november is een thema avond intervisie met de focus op kwetsbare
gezinnen.
Reden niet aanmelden/participeren;
- Voorheen; afstand
- Nu; waarschijnlijk veelal technische kennis beeldbellen.
Op de achtergrond wordt er gekeken om ook een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de
gastouders, om hier onder andere aan toe te voegen dat gastouders verplicht (1x per jaar) een scholing
moeten volgen.

Algemene punten Informatie van het kind, hoe gaat het, wat gaat er goed en wat zie je. En wat zijn de
ontwikkel punten en belemmerende punten. Dit werkt 2 richting op informatie van ouders naar gastouders
en vice versa. Dat je kind wordt gezien, geeft ook vertrouwen aan ouders.
Kinderen stimuleren is zo belangrijk en klaar stomen voor de basisschool is echt belangrijk. Hier staat
kwaliteit (ook vanuit de wet kinderopvang) tegenover en dat is aan te leren.
Advies vanuit Take Care is om jaarlijks, liefst tweejaarlijks in plannen en het liefste bij de ouders thuis. Jolijn
gaat dit ook weer benoemen in de nieuwsbrief van November.
Als de gastouder het aanbied, kunnen de ouders ervoor kiezen of zij wel of niet een gesprek hierover willen. Als
ouders zeggen ik hoef het gesprek niet, geef de ouders dan een verslag over hoe het gaat. Jolijn geeft aan dat zij
een format gaat maken voor de evaluatiegesprekken en evt. Voor een verslag om te delen met de ouders.

Samenwerking ouder en gastoudercommissie
Gastoudercommissie zou andere gastouders enthousiast moeten maken over scholingen, interventies en
andere zaken.
Om de samenwerking meer op te zoeken is het voorstel om ieder jaar de laatste vergadering gezamenlijk
te doen en onderwerpen aan elkaar te presenteren en samen sparren over bepaalde zaken. Samenwerking
met gastoudercommissie wordt voor 2021 opgepakt.
Volgende vergadering gaan we ook de onderwerpen voor 2021 vaststellen.
Nieuw lid - Babette
Wordt voorgesteld in de nieuwsbrief en als er geen bezwaar is dan zal zij bij de volgende vergadering
aanwezig is.
Het andere potentieel lid gaat Jolijn benaderen, daar wij nu vooral online meeten.
Eltine zal per eind januari stoppen, daarom wordt er voor die tijd nog een meeting gepland.

