
Datum: 14-04-2021


Locatie: Videocall vergadering 
Aanwezig: Eltine Middelhoven, Sanne van Loon, Babette Sips en Jolijn Hendriks


Agendapunten: 

1. Corona update 

2. Kind volg systeem Doen, Praten, Bewegen en Rekenen (CED groep) 

3. Gezonde kinderopvang 

4. Rondvraag 

1. Corona update 

Er heerst nog veel corona onrust, er zijn hoge besme6ngsaantallen en er wordt veel getest met als gevolg dat de 
gastouderopvang een paar dagen s:l ligt. De branchevraag om te gaan zel=esten in de kinderopvang is posi:ef ontvangen door 
Sociale Zaken. 

Jolijn gee= aan dat het nog onduidelijk is wanneer de compensa:eregeling zal worden uitbetaald.  

2. Kind-volg-systeem Doen, Praten, Bewegen en Rekenen (CED groep) 

Met betrekking tot het kind-volg-systeem is er een tweetal op:es mogelijk: het zelf ontwikkelen of kiezen voor een bestaand 
systeem zoals van CED groep.  
Sanne en BabeIe zijn enthousiast over het aanbod van de CED groep (of vergelijkbaar).  

Besproken wie beslist of een kind-volg-systeem wordt gehanteerd: TakeCare, Gastouder of Ouder. 

Voorstel om alle gastouders deel te laten nemen aan het kind-volg-systeem en de keuze bij ouders te leggen indien zij deze 
op:e niet wensen. Het kind-volg-systeem kan dan in het contract worden opgenomen. Vanaf een bepaalde datum het kind-
volg-systeem gaan implementeren voor ouders die een nieuw contract aangaan. Ouders die al aangesloten zijn bij TakeCare 
krijgen de op:e zich hierbij aan te sluiten.  

Voorkeur zou zijn om de prijs van het kind-volg-systeem op te nemen in de bureaukosten zodat ouders hiervoor 
kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen.  

 
Jolijn gee= aan dat de gastoudercommissie nog wel wat pessimis:sch is, ze zien wel de meerwaarde van het kind-volg-systeem 



maar zijn bang voor extra werk. Sanne oppert om een testversie op te vragen, zodat we een beeld kunnen laten zien. De 
werkbelas:ng zal naar verwach:ng tweemaal per jaar 10 minuten per kind zijn. 

3. Gezonde kinderopvang 

Vanuit de overheid/het voedingscentrum wordt een gezonde leefs:jl gepromoot, gezonde kinderopvang is hier een onderdeel 
van. Take Care wil graag de Gezonde Kinderopvang een prominentere rol laten spelen. Takecare biedt al cursussen aan 
gastouders voor een gezonde kinderopvang. Daarnaast wil TakeCare de gezonde kinderopvang nog meer gaan promoten in 
onder andere de nieuwsbrief. Sanne en BabeIe zijn enthousiast over dit idee. 

4. Rondvraag 

Sanne vraagt wat de status is m.b.t. tot een nieuw lid van de oudercommissie.  
Tot op heden geen nieuwe kandidaat gevonden. 

Jolijn gee= aan dat de samenwerkingsovereenkomst gastouder – TakeCare nog in ontwikkeling is, maar er wel defini:ef gaat 
komen. 

AcIepunt: 

Jolijn: het benaderen op:onele nieuwe kandidaten voor de oudercommissie . 

Jolijn: Benaderen CED groep voor de mogelijkheden implementa:e binnen de gastouderbranche.  

Agenda 

Maandag 12 juli – 20:00    Vergadering 

Voorkeur om de laatste vergadering van het jaar (rond november) samen te plannen met de gastoudercommissie vergadering. 


