Notulen 16 Januari
Deze vergadering wordt geopend door Claudette.
Aanwezig: Helena Ettema, Trijntje Lap, Juultje Jansen‐Molenaar, Claudette Tissink, Anneke Tissink,
Alie Wemer, Linda de Vries, Elly Bakker, Corma Visser, Margreeth Ronner, Helma Wemer, Rianne Kijl,
Karin van der Knokke, Maggy Heijdra en Jolanda Braad‐Grit
Annemieke Weidega van Friesland College is gevraagd om de vragen van de gastouders te
beantwoorden. Docente nivo 2 Zorg en Welzijn. Andere scholen waren ook uitgenodigd, maar die
konden niet of hebben niet gereageerd.
De eerste vraag gaat over de leerprestatieboekjes?
De leerlingen weten niks of erg weinig van de boekjes, Hoe kan dit? Er staat ook te moeilijke taal in.
Annemarie: Er is wel uitleg over de boekjes, voor de stage begint. Maar ze weet uit ervaring dat de
leerlingen pas in het 2e jaar de boekjes beginnen te snappen, hoe het moet. Door de moeilijke tekst
en te veel tekst. Zij had dat ook al ervaren toen zij leerlingen een stageplek aanbood in haar grote
gezin.
*De leerlingen schijnen geen link te leggen tussen de school en de stageplek.
*Het is hun eigen verantwoording om hun diploma te halen.
TIP: Vanuit school ook een planning maken!!
Zelf de leerdoelen laten bedenken
VOG aanvragen!!! Erg belangrijk dat dat geregeld is voor de stage begint.
School is zelf verantwoordelijk voor de leerlingen en de contacten met de gastouders.
Waarom lopen de stageplekken/tijden niet gelijk met de vakanties?
Je maakt een programma voor een periode, maar dan kom je ineens handen te kort.
Annemarie: De portfolie is dan ingeleverd, de stage is klaar, en dan hebben de leerlingen zo iets van
nu is goed. Je kunt bij het eerste gesprek zeggen dat de contracttijden gewoon tot het einde
afgemaakt moeten worden. Je kunt ook de stagetijd in overleg inkorten of verlengen. De leerlingen
zijn niet verplicht om in de vakantie stage te lopen. Je kunt wel overleggen dat als er in de vakantie
doorgewerkt wordt, dat je dan een week ervoor of erna vrij bent. Ziekte‐uren kunnen sowieso in de
vakantie worden ingehaald.
Uren van vorige stages mogen niet worden meegenomen naar een andere stageplek!!
Maar daar zijn de meningen over verschillend. De praktijk wijst nog wel eens anders uit!
School geeft soms ook een slecht voorbeeld aan de leerlingen. Door veel te laat aangeven als ze later
zijn enz..
Sommige eindgesprekken zijn een wassen neus, mag best pittiger, doorvragen en niet genoegen
nemen met een ja of nee, laten uitleggen hoe of waarom.

Wanneer komt school in een half jaar stage? In een stage die in November start komt school
ongeveer in begin Januari. En dan gaat het voornamelijk over de zwakke/sterke punten.
Soms draaien de meiden in een stage helemaal om!
Voor sommigen zijn de sociale contacten heel erg belangrijk op de stageplek.
Verhaal van een gastouder:
De school in Wolvega heeft stage plaatsen nodig voor de moeilijke gevallen en dan komen ze in een
stage van ongeveer 10/12 weken gemiddeld 3 of 4 keer langs vanuit school. Hier was erg veel
begeleiding vanuit school aangeboden. Die gastouder was op de hoogte van de moeilijkheidsgraad.
De gastouders staan er nu meer in, vooral door de cursus Stagebegeleiding. Dat was erg belangrijk.
Als je vragen hebt, mail of bel dan altijd met de coach van de stagiere.
Nu verder zonder Annemieke.
Een tijdelijke andere voorzitter Elly Bakker. Elly en Jolanda (notulist) gaan samen weer voor een
goede agenda enz..
PLANNING 2014







15 Februari Workshop van onze Huispedagoge Else ….
10 Mei Knutsel/schilderdag
Die dag zijn Helena en Jolanda (Claudette uiteraard ook) van 10.00 tot 16.00 aanwezig om
voor de belangstellenden knutselmateriaal te ruilen/ideeen uit te wisselen. Je mag uiteraard
ook je eigen knutsels of ideeen meenemen om te delen met de andere gastouders. Graag
zelfs!!! Ook zijn er 2 canvasdoeken van 1 bij 1 meter om een logo/visitekaartje over te
schilderen, alle andere ideeen zijn goed. Iedereen krijgt een plekje van ongeveer 20 bij 20
centimeter. Deze doeken zijn voor Claudette, Linda en Silvia om het kantoorhoekje op te
vrolijken met iets persoonlijks van de gastouders.
Cursus Brandwond
Is Claudette mee bezig, overleg wanneer de Brandwondenstichting kan.
Signaleren Kindermishandeling
Planning ligt eind van het jaar!
Na de zomervakantie ook weer een Open Huizenroute
EEN VRAAGJE VOOR ALLE GASTOUDERS:
Zou iedereen een eigen knutselidee kunnen inleveren bij Tiskidz?
1 voor de leeftijd van 0 tot 4 jaar
1 voor de leeftijd van 5 tot 8/10 jaar
Als iedereen goed zijn best doet dan gaat Tiskidz hier een eigen Ideeenmap van maken voor
iedereen!!!!
Kan via mail, maar ook natuurlijk 10 Mei op de knutseldag
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