Notulen gastoudercommissie Tiskidz 27 juni 2018
Aanwezig: Claudette, Jannie, Monique, Rianne, Dorien, Roelien, Yvonne, Gerrie, Jeanette,
Jannie van Dam, Kim, Dianne, Jenny, Cindy, Cobi, Evie, Willienne, Patricia, Jolanda, Diewerke,
Ineke, Trijntje, Anneke en Helena.
 Doeken schilderen.
In de vorige vergaderingen is er opgeroepen om logo’s in te leveren bij Helena via
Tiskidz, om op de doeken te schilderen die bij Tiskidz in het kantoor hangen. Er zijn 6
logo’s ontvangen, maar er is nog geen mogelijkheid gevonden om dit gezamenlijk
erop te schilderen. Mogelijk gebeurt dit later. Claudette stuurt een foto rond, zodat
iedereen er een beeld bij heeft.
 Cursus brandblussen.
Voor degene die de cursus brandblussen wil volgen is het de bedoeling om groepen
te vormen van 5 tot 12 personen en zelf een locatie vast te stellen. Dit kan gewoon
een woonhuis zijn en de cursus is 1 hele dag. De kosten zijn €65,- pp en zijn voor
eigen rekening. Zodra er een groep en locatie vast gesteld is, moet dit aan Tiskidz
doorgegeven worden, waarna de cursus gepland kan worden.
 Doula.
Helena is een tijdje geleden aangesproken door een mevrouw die leerde voor doula.
Dit is een coach die je kan begeleiden tijdens je zwangerschap en bevalling.
Misschien een idee om dit onder de aandacht te brengen bij eventuele zwangere
vraagouders?
 Speelgoed kantoor.
Bij Tiskidz op het kantoor staat nog een aantal bakken speelgoed, nog van een
ruilsysteem uit de tijd dat Tiskidz nog in Noordwolde zat. Nu wordt er geen gebruik
meer van gemaakt en wil men dit graag opruimen. Claudette mailt foto’s rond, zodat
iedereen kan kijken of het van haar is en of ze het terug wil. Reageert er niemand,
kan het verloot worden onder de belangstellenden.
 Tink training.
Taal en interactievaardigheden. Tiskidz gaat 4 keer per jaar een training geven en
iedere training bestaat uit 8 lessen van 2 uur. Dit is voor gastouders die bij Tiskidz
aangesloten zijn kosteloos en wordt in Jip en Janneke taal gegeven.
De eerste training bestaat uit de volgende onderdelen:
1) Inleiding en sensitieve responsiviteit.
2) Sensitieve responsiviteit en respect voor autonomie.
3) Respect voor autonomie en structureren & grenzen stellen.
4) Structureren & grenzen stellen en praten & uitleggen.
5) Praten & uitleggen en ontwikkeling stimuleren.
6) Ontwikkeling stimuleren en begeleiden van interacties.
7) Begeleiden van interacties en interactief voorlezen.
8) Interactief voorlezen en afsluiting.

Laat aan Tiskidz weten of je hieraan mee wilt doen!
 E-learning.
Voor gastouders die bij Tiskidz aangesloten zijn, is er een kosteloze e-learning. Dit is
een omgeving op internet waar men cursussen kan volgen, allemaal afsluitend met
een certificaat. De modules zijn verdeeld tussen 0-4 jaar en 4-12 jaar en elk kwartaal
zijn er nieuwe modules beschikbaar. Deze modules zijn onbeperkt beschikbaar, dus je
kunt er zoveel volgen als je zelf wilt. Voorbeelden van modules zijn:
- Gezond eten en drinken.
- Bewegen met peuters.
- Omgaan met emoties van kinderen.
- Theaterspel.
- Planning maken met een gedachte.
- Commercieel denken in de kinderopvang.
- Communiceren met ouders.
Laat aan Tiskidz weten of je hieraan mee wilt doen!
 Video-coaching.
Men laat een voorbeeldfilmpje zien van wat er gefilmd zou kunnen worden tijdens
video-coaching. We bespreken dit en noemen tips en tops. Tijdens de video-coaching
die Tiskidz toe wil passen, wordt er (na toestemming van vraagouders) gefilmd
tijdens een activiteit in de opvang, op de opvanglocatie zelf en wordt dit daarna
bekeken door het team van Tiskidz (alleen het team, verder niemand). Hiermee
worden tips en tops gegeven en alleen besproken met de betreffende gastouder zelf.
Na de bespreking worden dit vernietigd en in de tussentijd bewaart op een usb-stick
met beveiliging.
Laat aan Tiskidz weten of je hieraan mee wilt doen!
 Jogg.
Jongeren op gezond gewicht. Er komt een project rondom het thema water drinken.
Hierbij krijgt de gastouder een draaiboek met activiteiten voor een heel jaar en stelt
Tiskidz diverse materialen beschikbaar. Op 20 september (de dag van de gastouder)
start dit met een informatie bijeenkomst. Daarnaast komt er een wedstrijdelement
voor de gastouders en komt er vanuit Tiskidz een nieuwsbrief die aan de vraagouders
verstuurd kan worden. Dit allemaal op een speelse manier. Het hele project wordt
afgesloten met een eindfeest.
Laat aan Tiskidz weten of je hieraan mee wilt doen!
 AVG.
Vanaf vorige maand wordt de privacywet (AVG) gehandhaafd, wat in het kort
inhoudt dat de regels met betrekking tot omgaan met privacygevoelige informatie
aangescherpt zijn. Alle gegevens die jij als gastouder hebt, moeten achter slot. Alles
wat op papier staat, moet in een kast met slot of kluis en alles op apparaten
(telefoon, laptop, iPad, etc.) moet beveiligd worden met een code/slot. Contracten

moeten (voor de belastingdienst) 7 jaar bewaard worden, maar eventuele
tussentijdse evaluaties moeten na afloop van de opvang vernietigd worden! Voor het
noemen van namen etc., moet toestemming gevraagd worden van de vraagouders
voor publicatie/verzending. Denk hierbij aan nieuwsbrieven, social media, etc. Stuur
je mails naar vraagouders, doe dit dan altijd als bcc en nooit als groep! Van Tiskidz
heeft iedere gastouder een tijd geleden een mail gehad waarin een privacystatement staat. Deze kan je eenvoudig aanpassen aan jouw opvang en MOET op je
site staan! Daarnaast de waarschuwing: wees voorzichtig met gegevens, namen en
foto’s, vraag voor alles toestemming!
 Personenregister.
Als het goed is staat iedereen erin. Je bent als gastouder zelf verantwoordelijk voor
wie erin staat en wie eruit verwijderd moet worden. Per 1 juli 2018 zijn de kosten
€12,- per inschrijving.
Wel is de vraag wie dit allemaal gaat controleren. De GGD in ieder geval niet en vraag
bij bezoek van een persoon die zegt dit te komen doen altijd naar legitimatie en zoek
contact met de opdrachtgever voor controle! Laat nooit een onbekende zonder
legitimatie binnen tijdens de opvang!
 Bezetting gastoudercommissie.
De huidige voorzitter heeft te kennen gegeven ermee te stoppen. Wie wil dit
overnemen? Denk erover na en hopelijk kunnen we de volgende vergadering een
nieuwe benoemen! Daarnaast zijn ‘gewone’ leden ook van harte welkom! Nu bestaat
de commissie uit: Helena, Jolanda, Cindy en Roelien en dit is te weinig. Het hoeft niet
veel tijd te kosten, maar vele handen maken licht werk!
 Rondvraag.
- Roelien heeft een doos met educatieve materialen bij zich. Iedereen mag hier in
kijken en meenemen waar degene belangstelling voor heeft.
- Helena: Als je een AVB afsluit via Tiskidz, maar ook kinderen hebt die buiten Tiskidz
om gaan, maar wel een contract hebben, zijn deze dan niet gedekt? Alle officiële
kinderen zijn gedekt. Claudette vraagt dit na en zoekt het uit.
- Helena: hoe zit het met je kindaantallen bij afzeggingen? Als een kind wordt
afgezegd binnen 24 uur (tenzij anders vermeld in contract), mogen de uren gewoon
geschreven worden. Toch is het mogelijk om op het laatste moment andere kinderen
te laten komen. Dan kom je op papier over je kindaantallen heen, hoe zit dit? Als je
goed bijhoudt wie er wel was en wie ziek/afgemeld, is dit geen probleem. Houdt het
goed bij!
- Helena: Er zijn zoveel mensen aanwezig vanavond, in tegenstelling tot andere
vergaderingen, waar ligt dit aan? Men vond de onderwerpen interessant en het was
duidelijk door de agenda die van tevoren gestuurd was.
- Anneke: Wat is AVB? Aansprakelijkheids Verzekering Bedrijven.
 Nieuwe datum.
De volgende vergadering is donderdag 11 oktober 2018 om 19.30 uur! Locatie volgt!

