
Notulen Oudercommissie Tante Tuit – 6 juli 2021 bij Tante Tuit  

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

Welkom Allemaal!  

 

1. Corona  

Tante Tuit houdt zich aan de richtlijnen zoals die gesteld zijn. Gelukkig nog geen corona 

geconstateerd bij de leidsters van Tante Tuit. Bij het haal- en breng moment blijven de medewerkers 

het mondkapje gebruiken, voor ouders is dit geen verplichting. Qua deurbeleid wordt er na de 

zomervakantie beslissing over genomen. De situatie is nu nog te onzeker. Tante Tuit heeft GGD 

controle onlangs gehad. Goed verlopen. Perfect op orde.  

2. Scholing/Workshops/Stagiaires 

Alle scholingen zijn doorgegaan ondanks corona. EHBO cursus door alle medewerkers behaald.  

Herhaling EHBO cursus staat al gepland voor 2022.  

De cursus “pedagogisch documenteren” is afgerond via “Erika coacht”. De doelen zijn gesteld en er 

wordt bekeken hoe Tante Tuit als team deze doelen kan behalen. Wat nog volgt is de cursus  

“de ruimte als 3e pedagoog” (naast de kinderen en de volwassenen) waar de inrichting van de 

ruimten het kind in staat stelt zich verder te ontwikkelen. Cursus Reggio Emilia gaat naar volgend 

jaar. Hierbij wordt vooral uitgegaan van wat een kind wel kan en niet op wat ze nog niet kunnen.   

Maaike is begonnen voor minimaal 2 dagen per week. Zeer tevreden over tot nu toe. Ze volgt BBL 

opleiding. Stagiaire Nikkie (niveau 4) start per september 2021 op de woensdag, donderdag en 

vrijdag.  

3. AVG privacy/Datalekken documenten  

Tante Tuit gaat voorzichtig om met NAW gegevens. Mailingen gaan in BCC en Bitcare is goed 

beveiligd. Er is een protocol beschikbaar waar alle rechten en plichten in staan. Hopelijk nooit nodig 

te hebben. Tante Tuit is goed voorbereidt mocht er een “datalek” zijn.  

4. Zomervakantie  

Planning is goed afgestemd met en door de medewerkers van Tante Tuit. De kinderen zullen hopelijk 

geen andere gezichten zien als er geen onvoorziene situaties plaats vinden. 

5. Bitcare  

Via Kim en Maud wordt er een nieuw voorstel aan ons voorgelegd. Voor de kinderen vanaf 2 jaar om 

daarvoor een gericht en persoonlijk verhaal in de app te zetten. Er zal dan geen bericht meer volgen 

hoeveel boterhammen er zijn gegeten, welk fruit, wanneer plas is gedaan etc. Daardoor meer tijd 

voor de kinderen. De oudercommissie stemt hiermee in. Start per augustus 2021. Evaluatie zal bij de 

volgende vergadering worden besproken. 

Voor de kinderen in de leeftijd van 0-2 jaar zal de huidige werkwijze blijven bestaan. Foto’s blijven 

uiteraard ook. Daarnaast zullen er ook bijzonderheden m.b.t. eten, drinken en zindelijkheid vermeld 

worden. 

6. Tuin 

Grote boom in de tuin heeft het niet overleven. Biljoen Groen komt binnenkort met nieuw voorstel 

voor nieuwe bomen en wat te doen met de boom. De boom zal niet volledig worden verwijderd, er 

wordt creatief na gekeken om de tuin ook natuurlijk te houden. Volgend jaar komt het dak op de 

pergola. Bij het hek aan de voorkant wordt gekeken naar leilindes. 

 

 



7. Tarieven 2022/CAO 

30-6-2021 liep de cao af. Medewerkers van Tante Tuit zijn niet in staking gegaan en hebben geen 

voornemens om te staken. De nieuwe CAO is ook al definitief per 1-7-2021. Personeelskosten gaan 

met stijgen, dit is salaris. Kinderopvangtoeslag is nog niet definitief bekend. Tarieven zullen naar alle 

waarschijnlijkheid in oktober 2021 bekend worden. Dit zal de volgende vergadering besproken 

worden.  

8. Rondvraag  

Jan Willem geeft aan dat de buitenspeeldag heel leuk georganiseerd was en het zeer gewaardeerd 

wordt dat Tante Tuit altijd extra aandacht geeft aan zulke gebeurtenissen.  

Esanie vraagt hoe het met de aanmeldingen gaat. Kim geeft aan dat de doorstroom goed gaat. 

Dinsdag en vrijdag zitten vol. Verder is er nog wel ruimte.  

Kim geeft aan dat de minibieb nog niet klaar is. Vrijwilliger Katy is bezig om dit te maken en hopelijk 

is het in augustus klaar.  

Tante Tuit is enorm trots op Denise dat ze is genomineerd als pedagogisch professional van het jaar. 

In september zal de prijsuitreiking zijn. Denise maakt kans op deze prijs met nog 2 andere 

genomineerden.  

Volgende vergadering zal zijn in oktober 2021 (datum nog niet bekend). 

 


