
NOTULEN ouderencommissie Tante Tuit - 29 juni 2020 
 
Aanwezig: Esanie, Maartje, Jan Willem en Kim 
Afwezig: -  
Notulist: Anne 
 
1) Opening en vaststellen agenda  
Kim opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom  
Agenda:  
-mededingen  
-corona update  
-zomervakantie  
-werkloosheid en kinderopvang toeslag  
-indexering  
-jongens/meisjes  
-zindelijkheid 
-rondvraag  
-afsluiting  
 
2) Mededelingen 
-Maartje komt terug per 1-8 
-Lynn heeft haar afstudeeropdracht wat hoort bij haar opleiding Pedagogiek succesvol 
afgesloten bij Tante Tuit. Lynn blijft invallen en zullen haar in de vakantieperiode ook zien.  
-Kim geeft aan dat Joy halverwege de opleiding ook ingezet kan worden als pedagogisch 
medewerker. Ze is momenteel nog bezig met haar opleiding.  
-Denise is bezig met opleiding kindercoaching  
-Per september 2020 komt er een nieuwe stagiaire. Binnenkort heeft ze een meedraaidag  
-Buitenruimte wordt nog verder mooi gemaakt. Er komen schaduwtenten en een speelhuis 
-Op de dinsdag en donderdag zijn er nu 16 kinderen. Er is plaats voor 24 kinderen. 
Aanmeldingen lopen goed. Op dit moment geen plaatsingsproblemen. (intern gaat voor op 
extern, dus broertje/zusje krijgen voorrang)  
-Esanie heeft een interview gehad met iemand van het vakblad Kinderopvang. Haar werden 
vragen gesteld over haar bevindingen bij Tante Tuit, deelname ouderencommissie etc. Dit 
najaar komt het interview in het vakblad te staan. T.z.t zal dit met ons worden gedeeld  
 
3) Corona update  
Deze periode en nu nog verlopen goed. Alle aanpassingen en maatregelen worden goed 
nageleefd. Geen ziekteverzuim tijdens coronatijd onder personeel. De vernieuwde haal- en 
brengmomenten zijn wisselende reacties op hoe fijn men dit vindt. Deze methode geeft wel 
veel rust voor het kind en de groep. Er is minder in-en uit geloop. Zolang de 1,5mtr 
samenleving is zal deze regel gelden. Overdracht in Bitcare wordt als fijn en positief ervaren.  
De drukte wordt nu niet opgezocht. Meerdere activiteiten zoals opa/oma dag zijn niet 
doorgegaan. Uitjes naar supermarkt etc. worden nog niet gedaan. Uitstapjes richting park nu 
wel weer.  
10 minuten en plaatsingsgesprekken worden weer hervat, uiteraard op 1,5mtr afstand. 
 
 



4) Zomervakantie  
Weinig afmeldingen van kinderen rondom zomervakantie. Ivm corona hebben ouders geen 
vakantie geboekt. Personeelstekort niet ter sprake in deze periode. Vakantieplanning t/m 
september is rond.  
 
5) Werkloosheid en kinderopvangtoeslag  
Werkloosheid wordt verwacht in 2021. Het eerste waar men dan op bezuinigd is dan de 
kinderopvang. Als een ouder werkloos wordt, heeft de ouder drie maand recht op 
kinderopvangtoeslag. Momenteel wordt er onderzocht naar de mogelijkheid om ouders in 
deze drie maanden ook geen eigen bijdrage te laten betalen. Zodat men zich volledig kan 
focussen op solliciteren en de kinderen bij de kinderopvang kunnen blijven.  
We besluiten dit punt naar de volgende vergadering mee te nemen. Nu nog niet ter sprake.  
 
6) Indexering  
In het ontwerpbesluit van staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) staat dat de maximum uur 
prijzen voor de kinderopvang in 2021 waarschijnlijk verhoogd worden met 3,5% en de 
toetsingsinkomens worden naar verwachting verhoogd met 2,07%.  
 
7) Jongens/meisjes  
Punt van Esanie. Grofweg de helft van de kinderen die bij Tante Tuit komt is jongen en 100% 
van de pedagogisch medewerkers bestaat uit vrouwen. Wat wordt er aan jongens 
meegegeven in het spelaanbod, in rolmodellen en in de verwachting naar elkaar. Naast de 
gezamenlijke behoefte aan plezier en geborgenheid zijn er namelijk fundamentele 
verschillen tussen jongens en meisjes. Wordt daar op ingespeeld? In hoeverre kunnen en 
mogen de kinderen bijvoorbeeld stoeien met elkaar/met de leidsters, risico's nemen 
(hoogtes, snelheid), manier van conflicten oplossen (niet teveel in taal)  
Kim geeft aan dat Betsy van de Grift een boek heeft geschreven; jongensbrein/meisjesbrein. 
Er is heel veel verschil tussen jongens en meisjes in gedrag. Jongens zijn vaak een stuk 
drukker. Tante Tuit is hier bewust mee bezig. Medewerkers krijgen hier ook training in en 
wordt ook behandeld in de opleiding. Kim geeft aan dat Denise vooral geschikt is voor 
jongens. Ze is zelf ook wat beweeglijker. Ze durft kinderen ook de gevaren te laten inzien en 
deze ook niet weg te nemen bij hen. Jongens willen groot bewegen en moeten een energie 
meer kwijt dan meiden. Actief bezig is goed en nu het weer buiten beter is, vaker naar het 
park. Meer ruimte. Bij Tante Tuit geven leidsters de jongens meer ruimte om op de grond ipv 
aan tafel te schilderen zodat hun grove motoriek gestimuleerd wordt.  
 
8) Zindelijkheid  
Punt van Anne. Kinderen die bezig zijn met zindelijk worden hebben daarin iets meer 
aandacht nodig. Wordt het kind bijvoorbeeld ieder uur gevraagd of hij/zij naar toilet moet, is 
er een beloning voor het kind zodra deze zijn/haar behoefte heeft gedaan op toilet. 
Kim geeft aan dat er zeker aandacht voor is. Ouders moeten dit uiteraard zelf ook aangeven 
zodra het kind hiermee bezig is. Ook wordt er vaak geoefend bij kinderen die hier nog niet 
zover mee zijn. Kim vraagt Denise nog naar evt. belonings-sticker boekje. Leidsters kunnen 
uiteraard het kind niet elk half uur naar toilet brengen.  
 
9) Rondvraag  



Jan Willem vindt het ontzettend leuk de extra aandacht voor de jarigen. Kinderen voelen zich 
trots. Complimenten voor de leidsters.  
 
10) Afsluiting  
Kim bedankt ons voor de aanwezigheid. Volgende vergadering zal oktober 2020 zijn. Dan 
bespreken we de tarieven voor 2021 en komt het punt werkloosheid en kinderopvang ter 
sprake  
 


