
Notulen Oudercommissie Tante Tuit – 8 augustus 2022  

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

 

Ontwikkelingen oudercommissie 

Esanie vertrekt aan het einde van het jaar bij de oudercommissie, omdat haar zoontje dan 

naar de basisschool gaat. Sanne Hogeweg zal Esanie opvolgen, haar dochtertje zit bij Tante 

Tuit. 

 

Meldcode kindermishandeling 

Door Esanie wordt gevraagd naar de aandacht voor eventuele kindermishandeling binnen 

Tante Tuit. Aangegeven wordt dat alle leidsters een online training volgen via Augeo om 

kindermishandeling te herkennen en signaleren. Het gaat daarbij niet alleen om fysieke 

mishandeling, maar ook emotionele verwaarlozing. Er is een protocol voor hoe te handelen 

bij vermoedens en eventuele opschaling naar andere organisaties zoals Veilig Thuis. Daarbij 

wordt altijd de privacy rondom de AVG gevolgd.  

 

Leidsters binden 

Er is in veel sectoren een tekort aan arbeidskrachten, dat geldt ook voor de kinderopvang. 

Gelukkig is dat bij Tante Tuit nog niet het geval. Om leidsters te blijven binden en uitdagen, 

worden verschillende stappen ondernomen. Zo wordt eerder overgegaan tot vaste 

contracten. Daarnaast is sinds eerder dit jaar meer roulatie mogelijk tussen de verschillende 

vestigingen waar Tante Tuit onder valt, zodat leidsters ook inzetbaar zijn bij o.a. Juffrouw 

Bellefleur en Belhameltje. Bovendien valt Tante Tuit tegenwoordig onder de grotere 

kinderopvangorganisatie Kindernet, waardoor ook verbreding binnen de functie mogelijk is. 

Hiermee is het mogelijk om de blik te verbreden en eventueel andere werkzaamheden te 

doen om als medewerkster te ontwikkelen naast de opvang zelf. 

 

Organisatorisch 

Er zijn momenteel geen vacatures. Maartje keert 22 augustus terug van haar 

zwangerschapsverlof na de geboorte van Dani. Lynn vertrekt omdat ze verder gaat studeren, 

maar blijft nog wel in de invalpool. Per 1 september komt Janneke als nieuwe stagiaire en 

Imke volgt een versnelde opleiding waardoor ze al grotendeels inzetbaar is. Vanuit de 

oudercommissie wordt het enthousiasme van de leidsters positief benadrukt.  

 


