Oudercommissie vergadering 7 september 2015

De opening is om 20.15 uur als iedereen aanwezig is.
Tijdens deze vergadering is ook de gastoudercommissie aanwezig.
We stellen ons even aan elkaar voor in een voorstelronde.
Aanwezig: Jannie(tiskidz), Sjoerd(oc), Jolanda(goc), Maggy(goc),
Claudette(tiskidz), Helena(goc), Renie(oc) en Mariska(oc).
Afwezig met kennisgeving: Marijke(oc) en Krista(goc).

Er is geen agenda aanwezig, normaliter is dat wel het geval.
Vaste agendapunten: opening, vorige notulen, klachten, wat is er nieuw,
rondvraag en volgende vergadering.
Voor vandaag werd het punt tarieven toegevoegd.
Hierover is een mail gestuurd.
De tarieven worden verhoogd.
Het eerste kind € 4,70 en bemiddelingskosten € 1.05,
het tweede kind € 4,50 en bemiddelingskosten € 0.95.
Wettelijk is het verplicht om 10 weken van te voren door te geven dat er een
verandering plaats vindt.
Er is een mail verstuurd aan vraagouders, waarin wordt gevraagd om aan te
schuiven bij een oudercommissie vergadering.
Hierop zijn veel positieve reactie gekomen.
Sjoerd stuurt een brief aan nieuwe vraagouders met daarin uitleg over de
oudercommissie, wat houd het in en hoe vaak vergaderen.
Deze brief is in samenwerking met Tiskidz gemaakt, Renie heeft nog wat
aanpassingen gedaan, waardoor de brief nu klaar is om te versturen.
Met deze brief hoopt de OC nieuwe leden te werven, zodat Renie en Sjoerd na
jaren lang in de OC te hebben gezeten, afscheid kunnen nemen. Beide

personen hebben aangegeven dat ze het met plezier hebben gedaan, maar dat
het door hun thuis situatie niet langer mogelijk is om het te combineren,
Tijd voor nieuwe aanwas.
Renie neemt op 19 september tijdens de gastouderkijkdag afscheid en Sjoerd
blijft nog even om de nieuwen op gang te helpen.

Gastouderkijkdag op 19 september.
De medewerkers van Tiskidz zijn aanwezig op het buro.
Tevens zijn er 5 gastouders aanwezig, zij zullen met zijn allen het beroep van
gastouder promoten.
De GOC is aanwezig en ook de OC zal proberen aanwezig te zijn, zodat ze
nieuwe leden kunnen informeren over hun commissie.
Wie weet levert het nog nieuwe leden op.
De gastouderkijkdag begint s’ochtends om 10.00 uur en duurt tot 13.00 uur.
Vanaf 15.00 uur tot 17.00 uur is er open huis op het kantoor.
Ook wordt er deze dag aan het logo doek gewerkt.

Het was een gezellige avond, waarbij we als commissie’s hebben besloten om
2x per jaar samen te vergaderen. We hopen op deze manier van elkaar te
kunnen leren en elkaar te kunnen helpen.

De volgende vergadering van de OC is op 23 november 2015 om 20.00 uur te
Noordwolde.

