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Verslag oudercommissie Kidsicosi
12 juli 2017 19:30 uur

1. Algemeen
Er zijn vergeleken met 2016 weinig wijzigingen voor wat betreft gastouder- en
vraagouderbestand. In het begin van het jaar is er een nieuwe klant bonus via social
media geweest. Dit heeft wel een aantal nieuwe klanten opgeleverd. Per saldo blijft
het gastouder- en vraagouderbestand ongeveer gelijk.
2. Klachten
Er zijn over het jaar 2016 geen klachten gemeld bij de klachtencommissie.
3. GGD controle 2016
Er waren geen aan- of opmerkingen. Kidsicosi is volledig goedgekeurd en heeft een
groen profiel bij de GGD.
4. GGD controle 2017
De datum van deze controle is nog niet bekend. Onze administratie is helemaal upto-date.
5. Gastouderdag 2016
Tijdens de gastouderdag van 2016 zijn er twee workshops voorbij gekomen.
De onderwerpen waren Kindermishandeling en het hoog sensitieve kind. Verder is er
intervisie geweest. De evaluaties waren allemaal zeer positief.
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6. Gastouderdag 2017
De gastouderdag van dit jaar vindt plaats op 23 september a.s. Het programma is
inmiddels bekend en gecommuniceerd:
Programma
De dagindeling is als volgt:
09.30-10.00 uur
10.00-12.00 uur
12.00-13.15 uur
13.15-14.45 uur
15.00 uur

ontvangst met koffie en vlaai
eerste workshop
uitgebreide lunch
tweede workshop
einde van de themadag

De workshops zullen dit jaar verzorgd worden door Jeanet Grootjans.
(http://www.jeanetgrootjans.nl). Hieronder stelt ze zich even aan jullie voor en geeft
vast aan wat de planning is:
"Mijn naam is Jeanet Grootjans.
Ik woon samen met Gerard en onze twee dochters Rosie (6 jaar) en Susie (5 jaar). Ik
ben een gedreven trainingsacteur en weerbaarheidstrainer met veel ervaring in de
zorg en hulpverlening. Ik heb jarenlange werkervaring bij organisaties in de
Jeugdzorg, Vrouwenopvang, GGz, Cultureel Werk en sociale wijkteam. Voor meer
informatie kijk gerust op mijn site: www.jeanetgrootjans.nl
De dag start met koffie of thee en rond de middag krijgen we een heerlijke lunch
(volgens Petra).
In de ochtend ligt de focus op jezelf. Wie ben jij? Hoe kom ik over op jou? Wat voor
gastouder ben ik?
In de middag ligt de focus op jou als gastouder in contact met de kinderen en de
vraagouders. Wat gaat er goed? Wat vond ik lastig in het contact met ……..? Waar
ligt mijn kracht?
We gaan diverse oefeningen en spelletjes doen, vanuit verschillende methodieken,
waardoor het een interactieve workshop dag wordt.
Kortom: Ik heb er zin in om samen met jullie er een fijne dag van te maken en er voor
jullie een mooie beleving van te maken.
Tot dan!
Groetjes, Jeanet Grootjans"
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7. Tarieven 2018
De tarieven bij Kidsicosi zijn al 5 jaar ongewijzigd. Door stijgende kosten is Kidsicosi
genoodzaakt de bureaukosten voor 2018 te wijzigen naar:
Opvang per gezin (2 of meer kinderen) 49,50 euro. De opvang voor een gezin met 1
kind blijft 45 euro per maand.
De oudercommissie gaat hiermee akkoord.
8. Veranderingen regelgeving 2018?
De overheid heeft financiële wijzigingen aangekondigd in het kasstelsel. Hier is nog
niks over bekend gemaakt. Ook wordt er gewerkt aan het aanscherpen van de
kwaliteit van de kinderopvang. Voor kinderdagverblijven is dit al gaande. Voor
gastouderopvang verwacht men vanaf 2018 hier aandacht aan te gaan geven.
De oudercommissie wacht de berichtgeving hierover af.
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