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Notulen oudercommissie Hoera Gastouderopvang  

 

 

Datum  : 22 maart 2021  

Tijdstip : 19.30-20.30 uur 

Locatie : TEAMS 

Bijeenkomst : 2021.01 

 

Aanwezig: Hilde Kooter, Melanie Martens, Ellen Wullems, Nancy Flupsen en Angela van 

Gulik. 

Vanuit Hoera gastouderopvang sluiten Rudie Peeters (directeur), Elke Janssen 

(bemiddelingsmedewerker) en Ruth Manders (Hoofd Servicepunt) aan 

 

AGENDA 
1. Opening en vaststellen notulist 

Ellen Notuleert. 

 

2. Notulen overleg 15-9-2021 

Geen opmerkingen over de notulen vorig overleg 

 

3. Wat speelt er nu 

Afwezigheid Marian 

Marian Huijs is afwezig en nog enige tijd afwezig zijn. Fouzia (administratief 

ondersteuner) ondersteunt op dit moment Elke. Gezien de situatie kan het zijn dat 

je iets langer moet wachten om antwoorden op vragen te krijgen. Het is nog niet 

duidelijk wanneer Marian terug komt. 

 

Update Corona  

Verwarring en onduidelijkheid over of gastouderopvang wel of niet open was 

tijdens de lockdown. 

Melanie gaf aan dat de kinderen niet zijn opgevangen tijdens de lockdown, maar 

dat ze ook niet wist dat ze wel naar gastouder konden gaan. Toen ze thuis zat met 

Corona was het lastig te organiseren en had ze er graag gebruik van gemaakt.   

Ellen en Angela gaven aan dat kinderen niet zijn opgevangen tijdens de lockdown. 

Ellen gaf ook aan dat wel bekend was dat de gastouder open was maar niet te 

laten opvangen als het niet nodig was. 

 

Landelijk is aangegeven dat gastouderopvang open bleef tijdens lockdown en de 

reguliere opvang alleen noodopvang. Hoera gastouderopvang heeft met deze 

landelijke beslissing als advies gegeven: verminder contacten zoveel mogelijk en 

dus vang niet op als niet nodig is.  

In de basis geldt steeds: breng je kinderen alleen naar de opvang als je echt niets 

anders kunt regelen. 

 

Hoera gastouderopvang heeft daarom ook ervoor gekozen om op z’n vroegst 

steeds 1 dag later na de persconferentie  aan het einde van de dag te 

communiceren om zoveel mogelijk duidelijkheid te kunnen verschaffen. En er 

wordt altijd terugverwijzen naar de richtlijnen van RIVM. Er worden geen eigen 

richtlijnen gemaakt. 
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Tegemoetkoming overheid 

Komt er ook voor de gastouderopvang voor de periode 16-12-2020 t/m 7-2-2021 

maar nog niet duidelijk wanneer. 

 

Besmetting bij de opvang 

Elke geeft aan dat er de afgelopen weken veel coronaperikelen zijn geweest 

binnen de gastouderopvang. 

Als er een besmetting plaatsvindt is er altijd contact met GGD en worden 

richtlijnen gevolgd 

Op moment dat 1 kind besmet is geldt dat de hele groep in quarantaine gaat en 

ieder na 5 dagen gaat testen of kiest voor 10 dagen quarantaine. 

Ook voor de medewerkers van Hoera gastouderopvang geldt hetzelfde 

Het advies voor de gastouders is hetzelfde als bij KDV/BSO:  

• Niet binnen laten, maar buiten aan de deur op laten halen 

• Altijd mondkapje dragen 

 

4. Hoera Gastouderopvang 

Visie 

Rudie ligt visie toe. Hieronder de highligts: 

Als Branche Maatschappelijke Kinderopvang (Hoera gastouderopvang is hier lid 

van) is er een visie geformuleerd om een kwaliteitsverbetering in de 

gastouderopvang door te voeren.  

Daar heb je voor nodig: 

- Goed bureau 

- Goede Pedagogische kennis  

- Goed niveau om goed kinderen te begeleiden en ontwikkelen 

 

De BMK heeft een visie geschreven voor gastouderopvang op lange termijn en de 

visie van Hoera sluit hier goed op aan. Enkele punten die hierin meegenomen 

worden:  

- Wat is het pedagogisch niveau van de gastouder / hoe gaat gastouder met 

met kinderen om 

- Doorlopende leerlijn ‘wat is goed voor kinderen’ 

- Alle gastouders onder 1 kwalitatief bureau met pedagogisch onderlegde 

personeelsleden 

- Niveau 2 opleiding opschroeven naar niveau 3 en 4 (kinderopvang = niv. 4) 

- Gastouders scholen naar niveau 3 

- Gastouders in loondienst  

- 100% controle bij gastouders (net als bij de kinderopvang) 

 

Landelijke visie voor de kinderopvang bevat het realiseren van een hoger niveau zonder 

gastouders uit te sluiten. Gastouderopvang loopt terug. Er vindt een verschuiving plaats 

naar het kinderdagverblijf voor meer zekerheid. De visie van BMK wordt samen met deze 

notulen gemaild aan de leden van de oudercommissie. 

 

NB: er is ook nog de Branche Kinderopvang. Dit is de branchevereniging voor 

commerciële bureaus. 

 

Feitjes 

289 actieve contracten  

1000 actieve uren 

55 actieve gastouders 
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Presentjes nieuwe vraagouder 

Presentjes zijn binnen en worden uitgedeeld. Het is een Jenga blokkenspel voor 0-4 

kinderen. Hilde wordt bedankt voor de tip 

 

Portabase 

Er wordt onderzocht of er gewerkt kan worden met een dagboekje. Nu wordt er gewerkt 

met schriftjes en gastouders communiceren via eigen gemaakte groepsapps met ouders 

waar ook foto’s gedeeld worden. Met een Dagboek-app kan er wat meer en werkt het 

tevens als archief. Nadere info volgt nog. 

 

5. Dag van de gastouder 16-9-2021 

Dag van de gastouder is altijd de 3e donderdag van september en dan is ook altijd de 

dag van de pedagogisch medewerker. 

Budget was ongeveer 5 euro per medewerker. Rudie geeft aan het bedrag in deze 

bijzondere tijden te verdubbelen naar rond de 10 euro, voor een leuk cadeautje. 

 

De oudercommissie regelt de presentjes. Voor de gastouderopvang is dit logistiek vaak 

wat lastiger te regelen, aangezien de gastouders in verschillende gemeenten zitten. Aan 

de leden van de oudercommissie wordt gevraagd na te denken over een leuk presentje. 

Inclusief de logistieke uitvoerbaarheid. ideeën leveren voor 1 juni 

Daarna gaan we in overleg om te bepalen wat, wie en hoe. 

 

Ideeën mailen naar: gastouderopvang@hoerakindercentra.nl 

 

Eerdere presentjes: 

Boekenbon van 7,50 i.v.m. 5 jarig bestaan. 

IJsbon 

Pakketjes met knutselspulletjes 

Houten bordje voor aan de deur te hangen 

 

6. Datum volgend overleg 

Maandag 11 oktober 2021 om 19:30u. Nog even afhankelijk van Corona of dit dan al 

fysiek kan of nog digitaal. Chantal Baars sluit dan ook aan. 

 

7. Wat verder ter tafel komt 

Hilde maakt het jaarverslag. 

 

8. Rondvraag 

Geen vragen. 

 

9. Afsluiting 
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