Notulen vergadering 28 augustus 2018 - Bergen
Oudercommissie Parento 9.30 uur
Aanwezig:
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1

Notulen vorige vergadering
Notulen zijn goedgekeurd.

2
Personenregister
Inschrijving in het personenregister verliep voor het meerendeel voorspoedig. Twee gastouders ondervinden echt moeilijkheden bij inschrijven personenregister. Enerzijds met DigiD,
vervolgens omdat hun VOG om die reden niet meer recent genoeg is en weer opnieuw moet
worden aangevraagd (met DigiD) . Zij hebben contact met personenregister gehad en hopen
op korte termijn ook te staan ingeschreven. Parento houdt hierover contact.
3
AVG
Gastouders en ouders zijn geïnformeerd over het Privacyreglement van Parento. Gastouders
hebben ook uitgebreide info en tips gekregen hoe ze zelf kunnen voldoen aan de AVG en een
voorbeeld privacyreglement toegestuurd gekregen. Kantoor van Parento is naar aanleiding van
de AVG extra beveiligd met een deurslot.
4
Tarieven 2019
Maximaal te vergoeden uurtarief stijgt van €5,91 naar €6,15 in 2019. Gastouders krijgen een
berichtje van Parento of ze na willen denken over tariefverhoging per januari 2019 en deze
tariefwijziging wordt uiterlijk in de maand oktober doorgegeven aan de ouders. Parento voert
voor haar bemiddelingskosten voor 2019 geen tariefwijziging door.
5

Thema avonden/ deskundigheidsbevordering

7 april was de thema-dag/ workshop ‘De Pedagogische Beleidsboom’. Deze workshop is
ontwikkeld door KIKI Training en coaching. Gastouders maken de basis van hun persoonlijk
pedagogisch werkplan. Ze waren enthousiast en er zijn onderling ook tips en handvaten
uitgewisseld. Deze training vindt in november weer plaats voor gastouders die er de eerste
keer niet bij konden zijn.
1 oktober 2018 vindt ook een thema-avond omtrent de Meldcode Kindermishandeling plaats,
door Marleen Blokker van Apanto Coaching en Trainingen. Zij heeft de vorige sessie veel
bereikt qua bewustwording bij de gastouders. Zelf volgt Sonja 31 oktober nog een trainingsdag voor het up to date blijven als erkende Aandacht functionaris van de Meldcode.
29 oktober 2018 is er een thema-avond voor gastouders èn ouders. Groeimindset bij kinderen.
Er worden handvaten gegeven om bij kinderen de groeimindset, ten opzichte van de vaste
mindset (‘ik kan dit niet’) te stimuleren.
6
Website
De AVG en het personenregister hebben voor vertraging gezorgd. De nieuwe website wordt
uiterlijk in de maand oktober 2018 gelanceerd.

7
Jaarlijkse enquête
Om een goed beeld te krijgen hoe ouders en gastouders hun gastouderopvang en de diensten
van Parento zien, wordt er jaarlijks een enquête gehouden. Het is een mogelijkheid om meer
(anoniem/ veilig) aan te geven wat bevalt en wat wellicht beter kan. Allerlei aspecten van de
opvang worden behandeld. Elk jaar komen hier wel aanknopingspunten voor gesprekken uit
met ouders of gastouders. Het is een waardevolle aanvulling/ achtergrond info voor het
gastouderbureau. Om de respons te stimuleren verbindt Parento er ook altijd een aantal
(educatieve) prijzen aan. Dit jaar met PlusPlus (gesponsord via Marije) en de Regenboog van
Grimm; speelgoed dat de creativiteit van kinderen stimuleert en de aandacht verdient.

8
Rondvraag
Beide ouderraadsleden zijn helaas genoodzaakt om te stoppen, omdat de opvang stopt.
Beide leden worden nogmaals hartelijk bedankt voor hun inzet en er wordt door Sonja actie
ondernomen om nieuwe leden te werven.

