vergadering 4 november 2019- Alkmaar
Oudercommissie Parento 20.30 uur
Aanwezig:

Marije Neuman
Kim Hageman
Sonja Hes

Besproken punten:
1 Notulen vorige vergadering
2 Thema avonden
3 Tarieven 2020
4 Dag van de gastouder
5 Enquête
6 Rondvraag
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Notulen vorige vergadering
Notulen zijn goedgekeurd.
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Thema avonden/ deskundigheidsbevordering

Sonja heeft een bijscholingsdag voor de Pedagogische Kwaliteitsboom gevolgd en dat heeft
inspiratie gegeven voor een eerste vervolgbijeenkomst voor de gastouders. Samen met Jonne
en Patricia hebben zij een interactief programma in elkaar gezet, waarbij vooral de uitdagingen
per pedagogisch basisdoel aan bod kwamen. Zodat het naast bewustwording, ook verrijking
biedt. Bijeenkomst werd ook daadwerkelijk interactief en er kwamen mooie punten naar voren,
die ook weer mee te nemen zijn bij andere evaluatiegesprekken. Uitspraak van een van de
gastouders: ‘Emotionele veiligheid = in verbinding blijven met het kind.’ Uitdagingen die naar
voren kwamen: niet over de hoofden van kinderen heen praten, veel praten en benoemen bij
baby’s en jonge kinderen die nog niet praten, respect voor normen en waarden van oudersdie kunnen soms anders zijn dan je zelf gewend bent en multi-culturele samenleving ook terug
laten komen in het speelmateriaal. Gastouder gaf een mooi voorbeeld van de verschillende
poppen, qua huidskleur (kringloopwinkel) en het tellen van 1 tot 10 in andere talen. Het was
een mooie, waardevolle avond en zeker de moeite deze te herhalen voor degenen die niet van
de partij konden zijn die avond. In juni willen we graag een avond verzorgen met het verschil
tussen jongens en meisjes. Hier hebben we Hanneke Poot voor benaderd.
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Tarieven
Tarieven 2020 zijn voor/door alle gastouders doorgegeven en aan de ouders bekend gemaakt.
Parento blijven voor 2020 gelijk. Een aantal van hen vinden het een lastig onderwerp/ moeilijk
om verhogingen naar ouders toe te communiceren. Ze doen zichzelf echter tekort, indien ze
niet mee verhogen. Gastouders ervaren het als als prettig dat Parento de communicatie
hierover verzorgt.
4
Dag van de gastouder
Dit jaar heeft Parento een kartonnen huis weggegeven aan alle gastouders op de dag van de
gastouder, met een begeleidende brief ter waardering van de gastouder. Met een referentie
aan het 12,5 jarig bestaan van vandaag, 4 november van Parento. ‘Zonder goede gastouders,
ook geen gastouderbureau!’ Blije reacties en foto’s van de versierde huizen doorgekregen.
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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/ kindvriendelijke) prijzen aan.
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Rondvraag
Marije geeft aan te willen stoppen met de ouderraad. Ze heeft dit 7 jaar gedaan. Hier is alle
begrip voor en we zijn dankbaar voor haar enthousiaste bijdrage de afgelopen jaren. Voor Kim
is het ook tijdtechnisch een uitdaging en zij besluit ook te stoppen. Helaas komt hier op dit
moment na een 12,5 jarig bestaan een einde aan de oudercommissie. Sonja bedankt beide
ouderraadsleden hartelijk en gaat haar best doen om weer nieuwe leden te werven. Tot die tijd
zullen ouders op andere wijze worden betrokken/ geïnformeerd over belangrijke zaken.

