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Notulen vergadering oudercommissie Gastouderland Nijmegen e.o. 
Datum: 19 mei 2021 
Aanwezig: Jacqueline Schimmel, Judith Schluter, Lars Wezendonk, Carla Wagner. 
 
Notulen 16-07-2020: 
Deze zijn vastgesteld.. 
 
Mededelingen. 
Vanavond is de laatste vergadering van Jacquelien ze gaat de oudercommissie verlaten omdat de 
opvang bij de gastouder is gestopt.  
Jacquelien bedankt voor het meedenken, mee adviseren en je inzet. 
 
Verloop Coronaperiode. 
 
Carla legt uit wat de stand van zaken is m.b.t. tot de corona maatregelen. 
De gastouderopvang heeft gewoon doorgedraaid tijdens de tweede Lock down. 
Er werd door de overheid een beroep op de ouders gedaan om alleen gebruik te maken van de 
opvang bij een cruciaal beroep. Dit heeft nergens tot problemen geleid. 
 Alle ouders hebben gedurende de beperkte sluiting conform het advies van de overheid de facturen 
doorbetaald. De compensatieregeling vanuit de SVB loopt nu. 
Gastouders hebben vanuit de overheid 16 zelftesten ontvangen, zodat ze zich tot de zomer 2x per 
week zelf kunnen testen op corona. 
 
Het einde van deze vervelende onzeker tijd is hopelijk in zicht, en maken we langzaam plannen om de 
info avonden en contact momenten in het najaar weer op te pakken.  
 
 
Vervanging zomerperiode 2021: 
 
Carla heeft een inventarisatie gemaakt wanneer de gastouders op vakantie zijn. 
Het valt op dat dit jaar vanaf week 30 t/m week 34, 90% van de gastouders gesloten zijn. 
Dat maakt het regelen van vakantievervanging dan ook bijzonder lastig. 
Gastouders die wel beschikbaar zijn geven aan of vol te zitten of geen vakantieopvang te willen 
verzorgen. Gastouders hebben dit jaar alle zeilen bij moeten zetten en zijn moe, en plannen daarom in 
de vakantie de groep niet meer vol.  
Omdat gastouders als zelfstandige werken is het voor mij niet mogelijk sturing te geven aan de 
vakantieplanning van gastouders.  
 
Gezond voedingsaanbod: 
Vraag van OC lid: wat doet Gastouderland Nijmegen aan coaching wat betreft  gezonde voeding. 
De ouder merkt op dat er zoet beleg is tijdens de lunch,  maar ook keuze is voor drinkyoghurt en of 
aanmaak tussendoor.   
 
Gastouders geven de kinderen zoveel mogelijk gezonde voeding. 
Uitgangspunt daarbij is ons protocol voeding en traktaties, waarin wij o.a. de adviezen en richtlijnen 
van het voedingscentrum volgen.  
In september 2019 heeft Carla de training “train de trainer ”, ‘Een Gezonde Start’ gevolgd.  
Het doel van de training was om middels de scholing ‘Een Gezonde Start’, gastouders bewustwording 
bij te brengen hoe zij samen met ouders en kinderen een gezonde, actieve en veilige omgeving 
kunnen bieden door zelf het gezonde voorbeeld te geven. 
Gastouderland Nijmegen Maas en Waal mag zich een “gezonde kinderopvang noemen: 
In het kader daarvan heeft Gastouderland Nijmegen en subsidie ontvangen en van dit bedrag 5 thema 
kisten samengesteld. 
Gastouder mogen deze kisten gratis lenen middels een roulatie systeem. 
Er zijn drie kweek kisten, met als inhoud zaadjes, kweekbakken, potjes, en de kinderen mogen de 
plantjes mee naar huis nemen. 
1 beweegkist met buiten speelmateriaal, met als doel “bewegen”. 
1 kist met informatie over gezonde voeding, kookboekjes en flyers voor mee te geven aan de ouders.  



Gastouders kunnen kosteloos de E-Learning “De gezonde gastouder volgen” en bij het schrijven van 
deze notulen hebben zich 25 gastouders aangemeld. 
 
We zijn op de goede weg, maar het kan nog beter dit zal ook in 2021 een aandachtpunt zijn en blijven 
voor een fysieke informatie avond, om de bewustwording te optimaliseren.  
 
Dataveiligheid en Whattsapp: 
 
Er wordt gevraagd hoe de gastouders omgaan met dataveiligheid en WhatsApp. 
 
Tijdens het koppelingsgesprek geven ouders toestemming voor het wel of niet delen van foto’s op 
social media en of WhatsApp. 
Gastouders hebben hier vaak een eigen beleid in. 
Gevoelige informatie wordt niet via de whatsapp gestuurd. 
 
GGD Inspectie; 
 
De GGD heeft in 2020 de steekproeven bij gastouders veelal via videobellen gedaan, i.v.m. de corona 
situatie. Veel gastouders vonden dit een prettige manier. 
GGD Hart voor Brabant is in maart bij Carla op bezoek geweest. 
In 2020 heeft er door de Corona geen inspectie bij haar plaats gevonden. 
Net als in 2019 was de GGD te spreken over de kwaliteit en bedrijfsvoering van Gastouderland 
Nijmegen e.o en heeft ze de 9 weten vast te houden. 
 
Gastouder academie: 
 
Gastouderland heeft sinds kort een eigen gastouder academie. 
Hier kunnen gastouders maar ook ouders kiezen uit een groot aanbod van e-Learning. 
Sommige modules worden met korting of gratis aangeboden. 
Voor meer info kijk op: 

Gastouderland academie | Gastouderland_ 

 
Rondvraag: 
Omdat Jacquelien de oudercommissie heeft verlaten zal Carla opzoek gaan naar een nieuw oc lid. Ze  
zal hiervoor ouders gaan benaderen. 
Tijdens het maken van de notulen heeft er zich een nieuwe ouder gemeld voor de OC. Hartstikke fijn. 
Haar gegevens volgen na de zomervakantie. 
 
Medio 2021 zal de website van Gastouderland zijn vernieuwd, wij zijn bezig met een nieuwe lay-out 
meer passend bij deze tijd. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

https://www.gastouderland.nl/gastouderland_academie

