
 

 

Notulen  
Ouder Commissie Tante Tuit 
16 oktober 2019 
 
Aanwezig: Kim, Maartje, Anne, Jan Willem, Esanie 
Afwezig: - 
Notulist: Esanie 
  
1) Opening en vaststellen agenda 
Kim opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Agenda: 

- Tarieven 2020 

- Zwangerschaps- en ouderschapsbeurs 

- Stagiaire 

- Plannen buitenruimte 

- Scholing 

- Behoefte peiling > Workshop EHBO aan kinderen voor ouders 

- Promotiefilm 

- Budget dag van de leidster 

- Foto maken voor op infobord 
` 
2) Notulen vorige vergadering  
Daar dit de eerste vergadering is, zijn er nog geen notulen.  
  
3) Mededelingen en ingekomen stukken   
Er zijn geen ingekomen e-mails of stukken 
  
4) Tarieven 
De tarieven zullen met 5% stijgen. Deze stijging is voornamelijk gekoppeld aan stijgende 
personeelskosten. Kim geeft aan dat de kinderopvangtoeslag ook stijgt en dat daardoor de 
prijsverhoging grotendeels wordt gecompenseerd.  
De oudercommissie is akkoord met deze stijging in 2020. Wel zal de ouder commissie kritisch 
blijven kijken naar deze prijsstijging en of deze te rechtvaardigen is. 
 
5) Zwanger- en ouderschapsbeurs 
Zondag 13 oktober jl. vond de zwanger- en ouderschapsbeurs plaats in het Muldershuis te 
Eibergen. Kim en Maud hebben Tante Tuit hier vertegenwoordigt. Hoewel de beurs maar door 69 
bezoekers is bezocht, is er naar aanleiding van de aanwezigheid van Kim en Maud weer een 
rondleiding gepland. 
 
6) Stagiaire  
Kim peilt hoe de ouder commissie staat tegenover een stagiaire. Kim geeft aan dat ze de voorkeur 
heeft voor een vierdejaars niveau vier student, wie minimaal twee dagen per week en voor een 
lange periode stage loopt. Ze geeft aan zeer kritisch te zijn bij aanname, maar ook gaandeweg de 
stageperiode. Een stagiaire wordt uitgenodigd voor een sollicitatie gesprek en na dit gesprek kan 
er een meeloopdag worden gepland. Een stagiaire kan dus niet geplaatst worden door school. 
De oudercommissie stemt in met het toelaten van een stagiair, mits er wordt voldaan aan de 
voorwaarden: éen stagiair tegelijk, langere periode, meerdere dagen per week. 
 
7) Buitenruimte 
De buitenruimte bestaat momenteel uit een picknickbank, grote zandbak met accessoires, enkele 
fietsen en twee moestuinbakken.  
Een buitenkeuken en een speelhuisje zijn in de maak en zullen spoedig geplaatst worden.  
De moestuinbakken zullen in 2020 weer gebruikt worden. 



 

 

 
8) Scholing 
Jaarlijks volgt het team van Tante Tuit EHBO en BHV scholing. In 2020 volgen zij ook een training 
met betrekking tot de rijke leeromgeving.  
In 2020 wordt Maud door Kim geschoold als baby specialist. Denise heeft deze opleiding in 2019 
al afgerond.  
 
9) EHBO voor ouders 
Kim peilt of er behoefte is aan een scholing met betrekking tot kinder EHBO voor de ouders van 
kinderen wie Tante Tuit bezoeken.  
De oudercommissie ziet deze activiteit graag gepland in het voorjaar van 2020.  
Anne tipt de organisatie Red Levens.  
 
10) Promotiefilm 
Maandag 7 oktober jl. is er een promotiefilm gemaakt in de binnen- en buitenruimtes van Tante 
Tuit met een drone. Kim stelt voor om een kleine borrel voor de teamleden en ouders te 
organiseren rondom de premiere van deze promotiefilm. 
 
11) Budget dag van de leidster 
De Dag van de Pedagogisch medewerker valt ieder jaar op de derde donderdag in september. De 
eerstvolgende is 17 september 2020.  
Esanie vraagt of het mogelijk is om vanuit de ouder commissie een attentie te verzorgen voor de 
medewerksters van Tante Tuit namens alle ouders. Kim geeft aan dat hier budget voor is en dat dit 
akkoord is.  
 
12) W.v.t.t.k.  
- Hoe vaak gaat de ouder commissie bij elkaar komen? Voorstel is om eenmaal per kwartaal bij 
elkaar te komen. Kim stelt tzt een nieuwe datum voor. 
- Jan Willem vraagt wat het beleid is met betrekking tot vaccineren. Kim geeft aan dat kinderen niet 
geplaatst worden bij Tante Tuit als de ouders aangeven dat het kind niet gevaccineerd is of wordt. 
- Esanie is aangesteld als voorzitter 
- Kim maakt een foto van de ouder commissie 
 
13) Afsluiting  
Kim bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.   
  
  


