18 januari 2021
Vergadering oudercommissie (Zoom)
Aanwezig: Kim (Tante Tuit), Maartje, Jan Willem, Anne en Esanie.
Corona
Noodopvang loopt door tot 8 februari a.s.. Er wordt meer gebruik gemaakt van de noodopvang
tijdens deze lockdown.
Het lukt niet altijd om de oudercommissie eerst in te lichten. Er wordt vanuit Maud en Kim gekozen
om direct na de persconferentie te reageren. De oudercommissie begrijpt dat en is blij met de
snelle en duidelijke communicatie.
Compensatie: wanneer ouders geen gebruik maken van de noodopvang, compenseert Tante Tuit
het verschil tussen de ontvangen toeslag van maximum uurtarief en het tarief van Tante Tuit.
Ouders die wel gebruik maken van de noodopvang krijgen kinderopvangtoeslag tot het maximum
uur tarief vanuit de overheid.
In januari wordt het eerste gedeelte uitbetaald, in maart volgt het resterende gedeelte. Dit heeft te
maken met de jaaropgave.
Geen Corona besmettingen momenteel binnen de organisatie.
Stagiaire Manon blijft wel komen. Vanuit Tante Tuit wordt haar de gelegenheid gegeven om aan
haar examenopdrachten te werken.
De te werken uren worden verdeeld over de werknemers.

Komende week worden ouders die geen gebruik maken van de noodopvang gebeld door de
mentoren om te horen hoe het gaat, of Tante Tuit iets kan betekenen. Het wordt gewaardeerd door
de oudercommissie dat hier in deze tijd extra aandacht naar uit gaat.
Buitenruimte
Vanuit directie zijn er bestellingen gedaan voor de buitenruimte:
- Een houten speelhuis met modderkeuken.
- Boomstam tafel inclusief bijpassende stoelen.
- Aan het hek een krijtbord.
- Een buitenkast om het materiaal in op te bergen.
Verwachting is dat het in maart geplaatst kan worden.
Scholing
Aan de wettelijke verplichting is voldaan.
De volgende drie workshops worden aan de medewerkers gegeven door de heer Hardenberg:
Reggio Emilia. Pedagogische visie;
De ruimte als derde pedagoog;
Pedagogisch documenteren.
Externe coach gaat vervolgens met de medewerkers op de locatie bekijken hoe de theorie
geïntegreerd kan worden in het werk op de locatie.
Jaarplanning
Er is een jaarplanning gemaakt met onder andere activiteiten voor de locatie.

