Notulen van 3 April 2014

Elly opent de vergadering.
Jannie krijgt een introductie. Even een kleine kennismaking voor iedereen.

*Notulen van de vorige keer: vragen,
Corma: wel meerdere vragen over de scholen.
Allie: Toch weer geen VOG bij begin van de stage.
Poot stijf houden en toch echt niet eerder beginnen. De VOG wordt wel steeds scherper
aangescherpt.
*Evaluatie Else:
Goede reacties van iedereen, veel geleerd, er komen toch nog weer veel goede en leuke verhalen.
Volgend jaar een herhaling…..

*Evaluatie het Friesland College:
Er is veel kennis opgedaan maar er zijn toch nog erg veel vragen omdat elke school zijn eigen
reglement heeft.
Toch
nog een keer de scholen uitnodigen: Friesland College Leeuwarden en Drenthe college Zwolle.
*Te late betaling……? Corma:
Deze is toch voor Tiskidz zelf. Privé voor Corma!!
Welk incassobureau??
Tiskidz geeft aan dat gastouders met dit probleem tussen door op de hoogte wordt gehouden.
Tussen door even ineens veel verhalen over het halen en brengen.
*10 Mei Knutseldag
Er wordt een kleine bijdrage gevraagd voor de canvasdoeken.
Knutselideeën voor de knutselmap voor Tiskidz. 0 tot 4 jaar en 5 tot 8/10 jaar.
Inloop van 10.00 tot 16.00.
Er moet nog even goed worden uitgelegd wat de bedoeling is voor die dag.
Via Tiskidz komt er nog een mailing over 10 Mei over de knutseldag.
Jolanda en Helena regelen dit allemaal.
*Hoe staat het met de cursus brandwonden:
Daar zijn ze mee bezig. Maar het gaat erg moeizaam. Er zijn vaak toch niet genoeg aanmeldingen.

*Hoe staat het met cursus signaleren kindermishandeling:
Zijn ze ook mee bezig. Er zijn alleen nog veel gastouders die de module nog niet hebben gedaan.
Hier komt nog een mail over.
*Hoe staat het met de openhuizenroute:
Er zijn veel verschillende verhalen, ook vanuit de zelfde streek, dorp, plaats.
Toch nog een keer uitleggen hoe je je het beste kunt promoten.
Tiskidz vraagt om na te denken over een datum, weekend voor of na de burendag.
Probeer elk jaar het zelfde weekend/datum te pakken voor de herkenning.
Dit jaar is de burendag op 28 oktober.
Voorstel om het eerste weekend te pakken van Oktober, dit jaar dan dus 4 oktober.
Extra vragen::
*Hoe krijg je een opvang van de grond
–website
–Marktplaats
–Flyers
–Reclamebord aan de muur
–LRK (Landelijke Register Kinderopvang) Gastouderopvang geef aan, zit je vol denk aan mij.
Rondvraag:
Nee er zijn geen rondvragen.
Elly:
Nog 1 maand opzegtermijn, wettelijk bepaalt. Voor een bepaalde tijd- dan niet. Voor onbepaalde tijd
geldt nu 1 maand opzegbaar. Voor alle Branche’s.
Volgende vergadering 28 Augustus
Punten voor de volgende vergadering:
-Evaluatie 10 Mei Knutseldag
- Cursus Brandwonden
-Cursus Signaleren Kindermishandeling
-Punten op de i van de Openhuizenroute
-Volgende keer even kijken wanneer we nog een avond doen met de scholen.

