
Datum: 15-09-2021


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


Agendapunten: 

 
1. Algemene stand van zaken 
2. Vorige actiepunten 
3. Corona Update 
4. Gezonde kinderopvang 
5. Samenwerkingsovereenkomst gastouders  

6. Rondvraag 


1. Algemene stand van zaken 


De corona omstandigheden zijn inmiddels dusdanig verbeterd dat alles weer normaal is in de opvang. 
Sommige gastouders zien op tegen de plannen van het kabinet voor gratis kinderopvang, ze zijn bang dat 
gastouders buiten deze plannen zullen vallen, maar dit lijkt onwaarschijnlijk. De verwachting is nu dat alle 
Nederlandse gezinnen recht hebben 2 dagen gratis kinderopvang. 

2. Vorige actiepunten: 


Jolijn heeft een nieuwe kandidaat gevonden voor de oudercommissie, volgende keer zal Celine aanwezig 
zijn. 


Er zijn geen nieuwe stappen ondernomen met betrekking tot het Kind volg systeem. We zullen de CED 
mogelijkheden samen bespreken tijdens de vergadering met de gastoudercommissie. We willen opperen 
om een demo aan te vragen van het Kind volg systeem, indien mogelijk, om de gastouders een impressie 
te geven. 


3. Corona update 


Kort besproken tijdens het eerste agendapunt. Eigenlijk geen bijzonderheden, het einde lijkt in zicht. 




4. Gezonde kinderopvang

De gezonde kinderopvang moet een prominente rol gaan spelen binnen Take Care, het pedagogisch 
bedrijfsplan moet worden herschrijven met meer focus op de gezonde kinderopvang. 


Opvallend is dat er nu nog veel sap wordt gegeven aan kinderen en dat niet overal een gezonde lunch 
wordt geserveerd. 


Ideeën om de gezonde kinderopvang te promoten: 
- Middels een leuke attentie per post gastouders te wijzen op de gezonde kinderopvang. 


- Introduceren van een periode (maand of jaar) waarin de gezonde kinderopvang centraal staat. 

5. Samenwerkingsovereenkomst gastouders 


De samenwerkingsovereenkomst zal samen gaan met het “nieuwe" Take Care. Er wordt momenteel hard 
gewerkt aan een nieuwe website, systeem etc. 
Enkele gastouders maken nu eigen aanvullende overeenkomsten die vaak juridisch niet kloppen of 
overeenkomen met Take Care afspraken. Doelstelling van de samenwerkingsovereenkomst is onder 
andere het overzichtelijker te maken voor alle partijen. 


Het is nog niet bekend wanneer het nieuwe take care “online” gaat. Invoer zal gefaseerd gebeuren. 


6. Rondvraag 


Geen bijzonderheden 


Agenda: 
Gezamenlijke vergadering gastoudercommissie inplannen, optionele data: 


Woensdag 24 november 


Woensdag 1 december 





