
Notulen Oudercommissie Tante Tuit – 11 november 2022 bij Tante Tuit  

Aanwezig: Kim (Tante Tuit), Denise (Tante Tuit), Esanie, Jan Willem, Anne (notulist). 

 

Mededelingen  

- Tante Tuit is voor 2023 vol. Het is druk met de aanmeldingen. Intern gaat voor op extern.  

- Gelukkig geen verloop onder de medewerkers bij Tante Tuit.  

- Denise heeft haar opleiding tot kindercoach met succes afgerond. 

- Lisanne is pedagogisch coach bij Weijdeland. Zij kijkt kritisch naar Tante Tuit, team en kwaliteit. Zij 

heeft samen met Denise een landelijk webinar gegeven over de rijke leeromgeving dmv fysieke 

voorbeelden. Voor de deelnemers was het een interessante en inspirerende presentatie. Via 

Werkend Leren werd dit georganiseerd.  

- Binnenkort staat er een afspraak met de verhuurder van het Tante Tuit pand gepland. 

Duurzaamheid staat op de agenda, er zal gekeken worden naar de mogelijkheden voor 

zonnepanelen.  

- Dit is de laatste vergadering waarbij Esanie aanwezig is. Haar jongste zoon gaat nu naar de 

basisschool waarbij haar functie als voorzitter ten einde komt. We bedanken haar hartelijk voor haar 

inzet. Haar opvolger is Sanne Hogeweg en zij zal in januari starten als nieuwe voorzitter.  

Anne zal de mailbox beheren.  

 

Tarieven 2023 

De uurtarieven voor 2023 gaan omhoog. De verhoging komt door de hogere lonen, hoge 

energiekosten en boodschappen die duurder zijn geworden. Het percentage loonkosten is 

verantwoordelijk voor 72%, de overige kosten 28%. De kinderopvangtoeslag voor 2023 stijgt beperkt 

ondanks de hoge inflatie.  

De uurtarieven van Kindernet waar Tante Tuit deel van uitmaakt zijn verschillend, maar het 

percentage bij alle vestigingen is verhoogd met 8,5%. De stijging van de kosten voor ouders is fors. 

Tante Tuit is zich hier zeker van bewust. Mochten ouders in financiële problemen zitten/komen dan 

is Tante Tuit absoluut bereid om te kijken naar een oplossing/regeling. Dit besluit is na lang overleg 

tot stand gekomen. Tante Tuit wil de unieke kwaliteit behouden en daarbij hoort deze verhoging.  

Vanuit de oudercommissie wordt aangegeven dat de verhoging enorm is, ook gezien de andere 

opvangmogelijkheden die in Eibergen worden aangeboden, waarbij de tarieven een stuk lager zijn. Er 

wordt aangegeven dat het mogelijk is dat er gezinnen zijn die deze stijging niet kunnen betalen dus 

zouden kunnen overstappen naar een andere kinderopvang. Tevens aangegeven dat het aantal 

aanmeldingen minder kan zijn dan normaal. Er wordt ook benoemd dat deze stijging voor een aantal 

gezinnen zorgelijk kan zijn. Dit punt is uitvoerig besproken, waarbij de oudercommissie als 

adviesorgaan de specifieke kwaliteiten van Tante Tuit roemt, maar ook de verschillende 

kanttekeningen plaatst bij deze tariefverhoging. De oudercommissie gaat akkoord met de tarieven 

2023.  

Rondvraag  

Esanie geeft aan dat ze heel blij is met gezond broodbeleg. Zij zou het leuk vinden dat dit in de 

nieuwsbrief wordt vermeld met een foto zodat men weet wat er dan precies gegeten wordt.  

Sinterklaas wordt gevierd met 3 grotere cadeau ’s voor op de groepen waarbij de kinderen bij Tante 

Tuit mee kunnen spelen/werken. 

 


