Notulen Oudercommissie Tante Tuit – 12 april 2021 via Microsoft Teams
Aanwezig: Kim (Tante Tuit), Anne, Esanie, Maartje en Jan Willem (notulist).
Corona
Tante Tuit is sinds enkele weken weer volledig open na de noodopvang. In tegenstelling tot de vele
coronabesmettingen in Nederland en ook in Eibergen, is er gelukkig nog geen corona geconstateerd
bij de leidsters van Tante Tuit. Er wordt ook van alles aan gedaan om dit uit te sluiten met
verschillende maatregelen, maar het blijft natuurlijk een risico. Kim heeft richtlijnen rondgemaild
naar de ouders over wat te doen wanneer een leidster of kind corona heeft.
Buitenruimte
Tante Tuit is druk bezig met de buitenruimte. Door het slechte weer is het al enkele keren uitgesteld,
maar binnenkort wordt er buiten een mooie overkapping gemaakt. Dit heeft 2 grote voordelen. Zo
kunnen de kinderen ook bij slechter weer toch nog buiten spelen en bovendien zorgt het voor meer
schaduw in de zomer.
Minibieb
Er komt een minibieb bij de voordeur buiten. Het wordt een soort klein huisje dat getimmerd wordt.
Dit is om het lezen te stimuleren bij kinderen en het voorlezen door ouders. Tante Tuit zal hier
boekjes in zetten die je kan meenemen en ook weer terugbrengen. Ook ouders zelf kunnen er
uiteraard boekjes in zetten voor andere ouders.
Personele bezetting
Voor de komende zomer wordt een vaste invaller gezocht in verband met de vakantie van de
leidsters. Hier zijn al verschillende sollicitaties voor ontvangen. In het volgende schooljaar zal vanaf
augustus een nieuwe stagiaire zijn bij Tante Tuit. Dit zal een pedagogisch medewerker niveau 4 zijn in
het laatste jaar van de opleiding. De huidige stagiaire Manon gaat volgend jaar een hbo-studie volgen
en stopt dan bij Tante Tuit.
Aantal kinderen
Er is veel veranderd sinds de start van Tante Tuit. Het is natuurlijk nog steeds kleinschalig en dat zal
het altijd blijven. Maar er zijn inmiddels wel veel meer kinderen dan bij de opening. Hierdoor werken
er ook meer leidsters wat de afwisseling en het teamgevoel versterkt. Bovendien heeft iedereen haar
eigen kwaliteiten wat het weer leuker maakt voor de kinderen. Ook kunnen door het grotere aantal
kinderen nu makkelijker verschillende activiteiten gedaan worden toegespitst op de leeftijd van de
kinderen.
Na corona
Als hopelijk over enkele maanden corona (grotendeels) achter de rug is, is op dit moment de insteek
dat de kinderen door de ouders zelf weer binnen opgehaald en gebracht worden. Oudere kinderen
kunnen ook via de tuin opgehaald worden. Dit ontlast de leidsters dan ook deels, omdat zij nu zelf
alle kinderen gereed moeten maken voor vertrek naar huis. Zeker omdat het ook regelmatig spitsuur
is bij Tante Tuit, omdat veel kinderen rondom dezelfde tijd gebracht en gehaald worden.
Na corona kunnen ook weer meer uitjes ondernomen worden. Onlangs is Tante Tuit met de kinderen
langs de Meergaarden gegaan, maar konden ze niet naar binnen en was het contact via de ramen.
Hopelijk is dit binnenkort wel mogelijk. Als er vanuit de Oudercommissie of andere ouders tips of
leuke uitjes zijn, dan zijn die altijd meer dan welkom om te delen met Tante Tuit.

AVG
Tante Tuit is bezig met het opstellen van een protocol bij datalekken en de AVG. Het is niet verplicht,
maar wel goed om te hebben en er duidelijke richtlijnen over af te spreken als er bv een mailfout
wordt gemaakt met gegevens van de ouders. Deze zal eerst worden afgestemd met de
oudercommissie.
Scholing
De herhalingscursus EHBO heeft plaatsgevonden in maart. Ook hebben de medewerksters de
theorie van “pedagogisch documenteren” gevolgd. De vervolgstap is dat gekeken wordt wat op basis
daarvan in de praktijk verbeterd kan worden. Dit zal verlopen via “Erika coacht” wanneer dit weer
mogelijk is in verband met corona.
Volgende bijeenkomst
De volgende oudercommissie is in juli 2021 (precieze datum volgt).

