Vergadering gastoudercommissie 3-2-2021
Aanwezig: voorzi:er Jolijn, notulist Kimberley, Yolanda en Suzanne
1 Opening en vaststelling agenda
-

Lockdown

-

Samenwerking oudercommissie

-

Actualiteiten

-

Verdeling gastoudercommissie

Jolijn heet iedereen welkom. En de agenda wordt vastgesteld.

2. Lockdown
Vanaf volgende week gaat de gastouderopvang weer van start.
Jolijn heeL gehoord dat er een forum voor gastouders is waar geschreven wordt dat de gastouderopvang ‘open’ is. Jolijn vraagt
of dit bij andere bekend is. Dit forum is bij de andere niet bekend en daar wordt het advies van het RIVM gevolgd.

3. Samenwerking oudercommissie
De samenstelling van de oudercommissie is veranderd, er is een nieuwe voorzi:er en er zijn 2 nieuwe leden.
De laatste vergadering van het jaar is een gezamenlijke vergadering tussen de oudercommissie en de gastoudercommissie. Deze
is, zodra het weer kan, met een hapje en drankje om elkaar beter te leren kennen.
De voorzi:er van de oudercommissie en gastoudercommissie zullen in de toekomst samen contact hebben om gezamenlijke
agendapunten op de agenda van de vergadering te ze:en.

4. Actualiteiten
In december is de verzamelbrief verstuurd naar de tweede kamer. Daarin staat vermeld dat de staatsecretaris verdere
verkenning van de kwaliteit van en toezicht op de gastouderopvang langs drie lijnen wil laten lopen:
•

Het versterken van toezicht

•

Het verbeteren van de begeleiding van gastouders door de gastouderbureaus

•

Professionalisering van de gastouderopvang

Komende periode ogen oren open te houden als iets lezen geef het door. Zodat de gastouders en gastouderbureaus niet
vergeten worden.

4. herverdeling van taken
De taken binnen de gastoudercommissie zijn verdeeld:
Voorzi:er: Yolanda
Notulist: Kimberley

5. Plannen volgende vergadering (om de 3 maanden)
De vergadering samen met de oudercommissie zit binnen de 4 vergaderingen in het jaar
Vergadering in april, September en december
Woensdag 21 april

Ac\epunt:
- de samenwerkingspunten met de oudercommissie vast gaan leggen.

Yolanda?

- uitnodiging nieuwe online vergadering versturen

Jolijn

- notulen doorsturen naar Jolijn

Kimberley

