Datum: 21-04-2021
Locatie: Online vergadering
Aanwezig: Suzanne Schoonderbeek, Yolanda van Schaik, Kimberley van Veldhuisen

1 Opening en vaststelling agenda
-

Notulen vaststellen

-

Corona update

-

Kind volg systeem CED Doen, Praten en Bewegen

-

Gezonde kinderopvang

-

Modderdag

-

Rondvraag

Jolijn heet iedereen welkom. En de agenda wordt vastgesteld.

2. Notulen vaststellen
Geen op- of aanmerkingen
3. corona update
Het blijft lastig het omgaan met snotneuzen, hierin moeten gastouders en vraagouders 1 lijn in trekken.
Gebruik de beslisboom en overleg tussen gastouder en vraagouder.
Mogelijkheid om het gezin van gastouder op prioriteitenlijst te zetten is nog niet aan de orde. Gastouders
moeten nu vaak lang wachten op de testuitslag van gezinsleden waardoor ook de opvang niet door kan
gaan. Als deze prioritiet krijgt kan de opvang ook weer sneller open waardoor vraagouders minder lang
zonder opvang zitten.
Op dit moment worden de gastouders nog niet mee genomen voor de zelftesten, begin mei wordt bij de
kinderopvang gestart. Elke medewerker krijgt 2 testen per week om preventief te testen. Deze testen zijn
er niet voor de gezinsleden. Joljin heeft bericht gekregen wanneer de eigen bijdrage betaald wordt, dit
staat in de nieuwsbrief vermeldt naar de ouders.

4. Kind volg systeem CED Doen, Praten en Bewegen
Dit punt komt te vervallen, wordt doorgeschoven naar de volgende keer. Iedereen gaat zich hier goed op
inlezen.

5. Gezonde kinderopvang
Take care is ambassadeur van de ‘Gezonder kinderopvang’. Bij gezonde kinderopvang wordt gezond
gedrag gestimuleerd in de breedste zin van het woord. Denk hierbij aan voeding, beweging, de RI en het
voorbeeld wat gegeven wordt naar de kinderen toe.
Wat zou je als bureau daar in kunnen toevoegen. En zijn er tips en ideeën over gezonde kinderopvang. Dit
wordt in de volgende vergadering besproken.

6. Modderdag (dinsdag) 29 juni
Activiteiten komen weer online te staan. Als er ideeën of tips zijn mogen die doorgestuurd worden.
Modderdag mag en kan ook op een neutraal terrein georganiseerd worden.

7. Rondvraag
Y: Betreft het verplicht vaccineren van kinderen heeft het Europees Hof de volgende uitspraak gedaan: Het
verplicht vaccineren van kinderen is legaal en kan noodzakelijk zijn in een democratische maatschappij om
de gezondheid te beschermen. Het hof erkent dat een vaccinatieplicht weliswaar op gespannen voet staat
met het recht op respect voor iemands privéleven, maar dat de publieke gezondheid daarop voorrang
heeft.
Het doel moet zijn dat ieder kind beschermd is tegen ernstige ziektes, ofwel door groepsimmuniteit of
vaccinatie.
Hoewel het hier niet ging over corona vaccinatie, kan het volgens deskundigen gevolgen hebben voor de
inentingscampagne die in Europese landen zijn gestart.
Het blijft een zaak van gastouder en vraagouder hoe hier mee om te willen gaan.
K: /
S: /
J: /

Actiepunt:
- Kind volg systeem CED Doen, Praten en Bewegen op de agenda zetten

Kimberley

- Link doormailen kind volg systeem en gezonde kinderopvang

Jolijn

- Tips, ideeën gezonde kinderopvang

allen

- notulen doorsturen naar Jolijn

Kimberley

-Agenda punten insturen

allen

- Uitnodiging versturen vergadering

Jolijn

Volgende vergadering woensdag 8 september 20.00 uur

