
Notulen Oudercommissie Tante Tuit – 18 januari 2022 via Teams   
Aanwezig: Kim (Tante Tuit), Esanie, Jan Willem, Anne (notulist).  
 
Corona   
Tot nu toe bij Tante Tuit gelukkig geen besmettingen onder de medewerkers.   
 
Mededelingen   
-Bedrijfsoverdracht heeft in december 2021 plaatsgevonden. Betsy en Walter willen gezien 
hun leeftijd het werk iets meer afbouwen.   
Samenwerking aangegaan met Kindernet (Selma Ozkan). Ze kennen elkaar goed en hopen 
door deze samenwerking meer van elkaar te kunnen leren. Voor Tante Tuit verandert er 
niets. Alle contracten, visie ed. blijft zoals het nu ook is.   
-Momenteel werken we met wachtlijsten. Mocht er een broertje/zusje op komst zijn, dan 
krijgt men voorrang. Flexibele opvang zit momenteel vol. Halve dagen opvang worden niet 
meer aangeboden voor nieuwe contracten.   
-Bezig om leuke activiteiten op touw te zetten. Alle ideeën zijn welkom, dus ouders worden 
aangemoedigd dit te melden aan de leidsters, via mail, bitcare etc. Kijken wat kan en 
mogelijk is ook gezien corona.   
-Pergola zit nu nog geen dak op. Dat gaat zo spoedig mogelijk gebeuren.   
-Kim heeft gebeld met de gemeente voor een luier container. Op dit moment komt Tante 
Tuit daar niet voor in aanmerking. Reden is dat er in Eibergen voldoende staan.   
 
Personeel  
-Maud is vertrokken naar Curaçao.   
Denise is per 1-1-2022 assistent leidinggevende. Ouders en medewerkers kunnen met al hun 
vragen bij haar terecht. Ze is 4 dagen per week aanwezig. Ze volgt nu de opleiding 
Kindercoach. In juni staat de studiereis naar Zweden gepland. Iedere maand is er een overleg 
met alle assistent leidinggevenden.  
-Sanne en Myrthe zijn begonnen bij TT. Een aanwinst voor het team en kinderen. Gaat 
goed.   
-Nikki loopt op dit moment nog stage. Ze hoopt in juni haar studie te kunnen afronden en wil 
dan graag aan het werk. Tante tuit hoopt haar in te kunnen zetten in de zomervakantie, 
zwangerschapsverlof Maartje en ivm corona iets minder kwetsbaar te zijn. Bewust wordt er 
gekozen voor een 4e laatste jaars student.  
-Stagiaire Imke heeft meegedraaid. Enthousiaste meid. Ze gaat in februari starten. Ze volgt 
de opleiding Gespecialiseerde Pedagogisch Medewerker en wil vervolgens de PEP 
(Pedagogisch Educatief Professional) opleiding volgen. 
- Per 1-2-2022 is stafmedewerker Sharon Hamer aangenomen. Zij zal zich bezighouden met 
werkzaamheden die Maud voorheen deed. Het gaat hierbij om mailafhandeling, facturatie, 
ziekteverzuim, roosteren, telefonie. Ze zal 22u gaan werken (2 hele dagen, 2 halve dagen)  
  
 
 
 
 



Scholing  
Kinder EHBO gaat weer van start voor alle medewerkers. Zal plaatsvinden in maart, april of 
mei.   

Drie workshops gericht op pedagogische visie   
* Reggio Emilia    
* Ruimte als 3e pedagoog   
* Rijke speelleer omgeving (deze alleen als dit het toelaat)  

 
Rondvraag  
Jan Willem vraagt zich af hoe het met de verdeling van de kinderen in verschillende ruimtes 
is/gaat. Is er wel genoeg plek boven wanneer er meer oudere kinderen komen. Kim geeft 
aan dat altijd maximaal de 8 oudste peuters naar boven gaan. Beneden is de groep van 0 tot 
4 jaar. Deze worden ook weer verdeeld in de twee ruimtes; rustige leeromgeving en de 
huiselijke leeromgeving. 
 
Datum volgend overleg: april 2022 (datum nog niet bekend).   
 


