Notulen 28-08-2014
Aanwezigheidslijst:
Jannie van den Doel, Linda de Vries, Claudette Tissink, Juultje Jansen-Molenaar, Anneke Tissink, Margreet Ronrek,
Angelique Cornelisse, Elly Bakker-Burmania, Alie Wemer, Trijntje Lap, Helena Ellema, Helma Wemer, Maggy Heijdra, Jannie
vd Dam, Marijke Halize en Jolanda Braad.
Claudette opent de vergadering met de mededeling dat er geen ouders zijn van de ouder commissie, twee ziek en degene
die overbleef zit er nog maar net in en zag het niet zitten.
Elly neemt het over.
Punt 1 Aanwezigen ouders van de oudercommissie
Deze gaat dus niet door.
Punt 2 Vragen vorige notulen?
Nee, maar ze waren ook erg laat.
Punt 3 Hoe is het met het doek wat binnen hangt?
De doeken hangen erg mooi op de achterwand van de zaak. De meiden zijn er heel erg blij mee, maar hij kan voller. Er
missen nog erg veel gastouders.
Claudette gaat er nog een mailtje uitdoen, om nog een dag te regelen om samen te komen. De mogelijkheid om via de
Tiskidz mail een logo te mailen is er dan ook weer.
Punt 4 Evaluatie 10 Mei Knutseldag
Het was een super dag, met veel mooie logo’s en andere creatieve oplossingen van de gene die nog geen logo hebben.
Helena en Jolanda zijn de hele dag druk geweest om de logo’s, die via de mail zijn binnen gekomen, op het doek te
schilderen. Er was een redelijke opkomst. Sommigen kwamen even lekker alleen knutselen, anderen hadden de kinderen
ook gezellig meegenomen. Ook voor de kinderen hadden Helena en Jolanda kleine canvasdoeken geregeld, de kinderen
vonden het allemaal erg leuk om ook iets voor op de muur te maken. Deze hangen netjes naast de grote doeken.
Er waren weinig, erg weinig mensen die aan de knutselvoorbeelden, voor het knutselideeënboek voor Tiskidz, hadden
gedacht.
Claudette gaat hier nog een mail over rond doen. Met de vraag dat de gastouders die een leuk of grappig knutselwerkje
hebben voor kinderen van 0 tot 4 jaar en 5 tot 9 jaar, deze willen mailen naar Tiskidz mail.
Punt 5 Cursus Brandwonden
Ligt in de planning, voor een woensdag in November. Ze zijn bezig met de Brandwonden Stichting.
Punt 6 Cursus Signaleren Kindermishandeling
Angelique geeft aan dat bij een ander gob er een voorlichting gegeven is in samenwerking met het Amk. Wellicht is dit ook
een idee voor Tiskidz. Er moeten nog een aantal gastouders de module doen via de gastouderacademie. Claudette, Linda en
Jannie gaan kijken wie er de module nog moeten maken en gaan de gastouders er op attenderen dat zij de module nog
moeten doen. Als iedereen de module gedaan heeft, is zo’n bijeenkomst van het AMK zeker een goed idee. (deze had
TisKidz ook zelf al als punt voor 2015 op de agenda)
Punt 7 Punten op de i voor de Openhuizenroute
We gaan als eerst de naam veranderen!!!
Dit is om een eigen identiteit te krijgen, andere jaren verwarring met de Open huizendagen van de Makelaars.
Er is unaniem gekozen voor Gastouderkijkdag. Een mooie korte naam, maar wel duidelijk wat de bedoeling is.
-Wie gaat er mee doen?
-Hoe promoot je je huis/opvang
-Wie heeft de meeste aanloop? Net als vorige jaren een Bon.

- Tijden 10.00 tot 16.00
-De poster wordt nog verbeterd!
- Ideeën voor ophangen van de posters: PSZ, scholen, huisarts,verloskundige,winkels enz….
Claudette doet er nog een mailtje uit naar alle gastouders. Voor de nieuwe gastouders wordt er nog even een kleine opzet
gemaakt wat zo’n dag nou ongeveer inhoud. Er komt ook een evaluatieformulier, voor eventuele verbeterpunten.
Punt 8 Volgende keer even kijken wanneer we nog een avond doen met de scholen
Voor de volgende keer zijn er nog veel scholen die we graag willen hebben, voor een gezellige maar informatieve avond.
Friesland College te Leeuwarden
Drenthe College te Zwolle (Jolanda)
Friese Poort te Leeuwarden
Terra College te Wolvega
Stagemarkt …… Claudette gaat Annemieke vragen.
Als hier meer over bekent over is, wordt dat gemaild of besproken tijdens de volgende vergadering.
Punt 9 AVB (Aansprakkelijkheidsverzekering Bedrijven)
Volgens de stage contracten van Friese Poort en Friesland College dienen stage bedrijven hun eigen AVB te hebben.
Vanzelfsprekend zijn stagiaires ook via school verzekerd, maar niet alles wordt gedekt. Het afsluiten van een AVB kan ook
zonder inschrijving bij de KVK. De gastouder dient dit zelf te regelen. Een kleine rondvraag leert dat Univé een van de
goedkoopste is.
Marwin is het aanspreekpunt van Tiskidz. Claudette vraagt Marwin eea op papier te zetten over de AVB.
Niet verplicht maar wel geadviseerd!!!!
Punt 10 Cursus aanbod voor komend jaar
Wie heeft behoefte waaraan??
-Signaleren Kindermishandeling
-Else de huispedagoge…. Pubers?
Claudette gaat een mail rond doen onder de gastouders omdat duidelijk te krijgen.
Steekproef GGD
Er wordt altijd gevraagd om de risico inventaris.
Soms wordt er veel gevraagd, ligt heel erg aan wie je hebt.
Maar zorg wel dat je de papieren voor elkaar hebt.
Zakelijke mededeling:
Sylvia is gestopt.
Onderverdeling van haar regio:
Linda….. Regio behoudt eigen regio
Jannie…. Regio Wolvega naast haar regio in Drenthe en Overijssel
Claudette….. rest van de regio in Friesland
Roos is de nieuwe aanwinst, zij gaat een aantal zaken van Claudette overnemen. Back office en de administratie.
Er zijn geen rondvragen.
Volgende vergadering:

4 FEBRUARI 2015

