Notulen vergadering 15 februari 2019- Alkmaar
Oudercommissie Parento 9.30 uur
Aanwezig:

Marije Neuman
Kim Hageman
Sonja Hes

Besproken punten:
1 Notulen vorige vergadering
2 Thema avonden
3 Website
4 Reacties enquete gastouder en ouders
5 Rondvraag
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Notulen vorige vergadering
Notulen zijn goedgekeurd.
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Thema avonden/ deskundigheidsbevordering

1 oktober 2018 vond de thema-avond omtrent de Meldcode Kindermishandeling plaats, door
Marleen Blokker van Apanto Coaching en Trainingen. Ze heeft duidelijk het afwegingskader
besproken dat vanaf 1 januari 2019 van kracht gaat en de deelnemers waren wederom
tevreden over de bijeenkomst en vonden het goed en belangrijk dat deze bijeenkomsten
worden gehouden mbt dit onderwerp.
De thema-avond voor gastouders èn ouders mbt de Groeimindset bij kinderen was ook een
succes. Een sheet met praktische tips mbt dit onderwerp geeft Parento weg tijdens evaluatiegesprekken aan gastouders en ouders die er niet bij waren.
De work-shop Pedagogische Kwaliteitsboom in november was wederom een succes. De
interactie tussen de gastouders, zorgde ervoor dat er ook na die tijd een paar gastouders
contact wilden blijven houden om elkaar scherp te houden. Het pedagogisch beleid is
uitgebreid doorgenomen en de gastouders hebben een mooie opzet voor hun eigen
pedagogisch werkplan gemaakt. Deelnemers waren wederom enthousiast.
EHBO-avonden 2019 voor gastouder zijn goed verlopen. Deelnemers vinden de werkwijze van
Henk Duijn prettig. Er is ruimte om zelf in groepjes oplossingen voor casussen te bedenken en
dan daarna door te spreken. Op die manier wordt er veel geleerd. Ook de reanimatie-cursus
met praktijk oefeningen op poppen was weer leerzaam.
Voor 2019 staat er voor ouders en gastouders een brandveiligheids thema-avond ingepland op
donderdag 21 maart a.s. Deze wordt gegeven door Koen Janse de Jonge – een ervaren en
enthousiaste officier bij de brandweer. Daarnaast worden speciaal voor ouders twee EHBO
avonden gegeven op 10 en 17 april. Hier is vraag naar gebleken de afgelopen jaren.
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Website
De nieuwe website is eindelijk gelanceerd in oktober 2018. De website blijkt gelukkig nog
steeds goed vindbaar te zijn voor nieuwe klanten. In de enquete waren de waarderingen mbt
de website ook positief.
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Jaarlijkse enquête
De jaarlijkste enquete had weer een goede respons. Hoge waarderingen voor gastouders en
ook voor het gastouderbureau. Erg fijn om terug te zien. Elk jaar komen hier daarnaast ook
wel aanknopingspunten voor gesprekken uit met ouders of gastouders. Het is een waardevolle
aanvulling/ achtergrond info voor het gastouderbureau. Dit jaar zijn de mooie uitspraken door
kinderen en ouders over hun gastouderopvang, gedeeld in een kerst-/ eindejaarswens. Daarop
kregen we leuke reacties.
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Rondvraag
Marije heeft de opvang vanaf januari 2019 weer opgestart bij haar gastouder en is gelukkig
weer terug in de oudercommissie. Kim Hageman die momenteel opvang bij twee gastouders
heeft via Parento wil eventueel wel een bijdrage leveren, maar geeft aan dat ze de komende
periode wel heel druk is. Zij is meer van de inhoud – de gastouderopvang zelf, dan van de
administratieve kant. Dat vinden Marije en Sonja wel juist een mooie aanvulling. Reglement
wordt opnieuw getekend.

