Notulen gastoudercommissie dinsdag 17 april 2018
Aanwezig: Jolanda, Helena, Jannie, Cindy, Marja, Gerrie, Roelien en Anneke.
 Locatie vergaderingen.
Jannie vraagt of er behoefte is aan het wisselen van de locatie van de vergaderingen
van de gastoudercommissie. Het idee is om het bijvoorbeeld afwisselend bij iemand
thuis te doen, zodat je niet altijd ‘ver’ hoeft te rijden, om zo het aantal aanwezigen
op te krikken. Omdat het gevoel heerst dat men dan alleen zal komen als het dichtbij
is en niet als we er bijvoorbeeld vanuit Meppel naar Assen moeten rijden en de
aanwezigen het niet erg vinden om 1 keer per 3 maanden naar Wolvega te komen,
laten we het staan op de kantoorlocatie van Tiskidz in Wolvega.
Hierbij is het belangrijk te weten dat je geen lid hoeft te zijn van de
gastoudercommissie, niet de verplichting hebt iedere keer aanwezig te zijn en je ook
gewoon 1 keer mag aansluiten! Aanwezigheid en aandeel in de vergaderingen
worden zeer zeker wel gewaardeerd!
 Personenregister.
Alle structureel aanwezigen dienen zich vanaf 1 maart in te schrijven in het
Personenregister Kinderopvang. Tot en met 30 juni is dit gratis, daarna kost het
eenmalig €12,-. Wij als gastouders moeten de namen van de structureel aanwezigen
doorgeven aan Tiskidz, zij moeten de koppeling goedkeuren nadat de persoon het
verzoek bij inschrijving verstuurd heeft. Stopt de opvang of de aanwezigheid van
deze persoon, dan dient de inschrijving zelf ontkoppeld/verwijderd te worden! Als de
koppeling compleet en geaccepteerd is door het bureau, krijgt de persoon een
bericht hiervan.
 Permanente educatie.
Vanaf 2019 is de permanente educatie verplicht voor de gastouders. Vanuit Tiskidz
wordt er gedacht om de zogeheten Tink-trainingen en video-coaching aan te bieden,
eventueel te koppelen aan de vergaderingen van de gastoudercommissie, waardoor
het aantal avonden geminderd worden. Deze trainingen zijn kosteloos en worden 8
keer aangeboden, waarvan een aanwezigheidsplicht van 6 geldt. Het KNGO (Kennis
Netwerk Gastouder Opvang) wil hiervoor een puntensysteem invoeren, waarin de
EHBO en Meldcode kindermishandeling niet meetellen.
Daarnaast wordt in de toekomst een taaltoets verplicht. Hierover later meer!
 Brandblussen.
Dit zou Krista regelen, maar zij is niet aanwezig, dus dit wordt doorgeschoven.
 Logo’s op doeken schilderen.
De laatste datum was te weinig animo voor, waardoor het is afgelast. Helena stelt
voor om dit de volgende keer te doen met een gezellige activiteit, zoals: speelgoed
ruilen, fotograferen, etc. Jannie koppelt dit terug naar Tiskidz.
 Speelgoed.
Boven in de ruimte achter de groepsruimte staan nog bakken speelgoed,

voortkomend uit het ruilsysteem wat eerder in Noordwolde heeft bestaan. Van wie is
dit en wat wil degene ermee? De dames van Tiskidz willen het graag opruimen.
Jannie mailt hierover rond.
 EHBO.
De pasjes komen nog, dit ligt bij het Oranje Kruis. Vanaf dit jaar is de jaarlijkse
herhaling verplicht. Jannie deelt pasjes uit, deze moet je meenemen en af laten
tekenen door de docent. Hiermee bewijs je dat je de herhaling ieder jaar volgt (de
passen van het Oranje Kruis zijn 2 jaar geldig en worden dus niet iedere keer
vervangen). Er komt nog een mail naar de vraagouders met de vraag of zij een EHBOcertificaat willen halen.
 Factuur cursusdag.
Roelien vraagt waar deze blijft. De rest blijkt hem vooraf gekregen te hebben, Jannie
vraagt na hoe dit voor Roelien zit.
 Cursussen.
Helena heeft een aantal cursussen aan Claudette doorgegeven met de vraag of dat
wat voor ons als gastouders van Tiskidz is. Jannie vraagt na hoe dit nu zit.

Nieuwe datum: woensdag 26 juni 2018 om 19.30 uur bij Tiskidz op kantoor in Wolvega!

