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1.

Jolien heet iedereen welkom en opent de vergadering.

2.

Geen mededelingen

3.

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

4.

Stand van zaken Bibaloe: We zijn stabiel, ondanks de coronacrisis. We willen nog een beetje
doorgroeien maar niet te veel.

5.

GGD controle 2020. We moeten het pedagogisch beleid aanpassen voor de eerstvolgende
controle. Vanwege de coronacrisis wordt er nog niet gecontroleerd.

6.

De planning is dat we eind september een informatieavond gaan organiseren over
babygebaren voor maximaal 25 mensen. De oudercommissie is hierbij welkom.

7.

De uitbetalingen (compensatie eigen bijdrage) door de SVB zal in juli plaatsvinden. Wij zullen
de aanvulling ook in die maand afronden.

8.

De vakantieplanning is volledig overhoop gehaald. Onverwacht worden er nu toch vakanties
gemeld.

9.

De taken en verantwoordelijkheden van de gastouders als zelfstandig ondernemer zal weer
onder de aandacht worden gebracht bij de gastouders. Ook de taken en
verantwoordelijkheden van het gastouderbureau zal daaraan gespiegeld worden om duidelijk
te markeren waar ieders verantwoordelijkheid stopt en waar dat van de ander begint.

10.

De suggestie wordt gedaan om de informatiemappen anders te presenteren. Wellicht alles
bundelen in één boekwerkje.
De nieuwe algemene voorwaarden kunnen wellicht wat scherper worden gesteld om te
voorkomen dat deze verkeerd worden geïnterpreteerd bij een “gewone griepgolf”.
Bij een pandemie zoals nu bij COVID-19 worden er richtlijnen uitgevaardigd door de overheid
en het RIVM. Dat is bij een gewone griepgolf niet het geval.
Anita vraagt in hoeverre een gastouder een vangnet heeft voor kinderen met een zorgvraag.
Onder de aandacht brengen zodat een gastouder weet wat een kind nodig heeft en wanneer
extra hulp ingezet moet worden.

11.

Volgende vergadering:
De planning is 1 x per kwartaal bij elkaar te komen.
- Begin september , 8 september bij Stratoela
- Half november, 10 november bij Matthijs.
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