Notulen oudercommissie Gastouderland Brabant Noord Oost
Berghem, 11 maart 2016
Aanwezig:
Femke van Ravensteijn - Brands (vraagouder)
Daisy Boeijen (vraagouder)
Marianne van der Heijden (houder gastouderbureau)
Agendapunten:
- Themadag 16 april 2016
- Speeltuintjes in de buurt
- Vragenrondje

Themadag 16 april
Zaterdag 16 april heeft Gastouderland Brabant Noord Oost haar themadag voor
gastouders gepland staan. Dit jaar komt er iemand iets vertellen over HSP kinderen.
Volgens Daisy en Femke een heel interessant onderwerp. Smiddags zijn alle
opvangkinderen uitgenodigd voor een activiteit bij de Scouting is Oss. Daisy geeft aan
dat het erg leuk is dat dit georganiseerd wordt, echter komt het met de slaaptijden van
haar kinderen niet zo goed uit. En daarmee ook wellicht van veel kinderen niet.
Marianne vind dit een fijne tip, hier was niet bij stilgestaan, omdat de Scouting alleen
smiddags in de gelegenheid was om de activiteit te plannen, is dit zo afgesproken. We
hopen desondanks op een leuke opkomst!
Speeltuintjes in de buurt
Laatst was Marianne met een aantal Gastouders bij elkaar en die hadden leuke tips voor
elkaar. Zo ook over uitwisselingen van speeltuintjes bij elkaar in de buurt. Marianne
vraagt advies of dit inderdaad een vraag kan zijn naar ouder en gastouders toe? Beide
ouders bevestigen dit. Marianne gaat hier in de nieuwsbrief aandacht aan besteden!
Vragenrondje
Daisy vraagt zich af hoe het zit met verhuizen. Als de vraagouder gaat verhuizen, geef je
dit door aan het gastouderbureau. En als de gastouder gaat verhuizen, wat is er dan
allemaal nodig om aangepast te worden? Marianne: als de gastouder van opvanglocatie
gaat verhuizen, moeten wij een nieuwe Risicoinventarisatie komen doen en een nieuwe
aanvraag indienen bij de gemeente. Hierdoor krijgt de gastouder een nieuwe LRKP
nummer. Het gastouderbureau brengt je van dit nieuwe nummer op de hoogte. Gast- en
vraagouder kunnen niet op hetzelfde adres wonen, dan verloopt het recht op
opvangtoeslag.

