
Oudercommissie  

Pekénios 
 

 

Datum Donderdag 23 juni 2014 

Aanwezig Mevr. M. Pater, Mevr. PHJ Rickelman 

Afwezig Mevr. Y. Voetelink 

Notulist PHJ Rickelman 

Kopie verslag  Aan- en afwezigen 

Verslag  

 

Agenda 1. Opening  

2. Voorstelronde 

3. Nieuws VOG’s resultaten 

4. GGD bezoek 2013 

5. Nieuwe website Pekénios 

6. (Standaard) uurtarief 2015 

7. Wensen / verwachtingen 

8. Planning volgende bijeenkomst (agendapunt: huishoudelijk) 

1. Welkom aan alle aanwezigen. 

2. Aanwezig zijn de ouder mevrouw Myrthe Pater en gastouderbureauhouder Peggy Rickelman. 

3. 

 
In 2013 moesten alle gastouders van Pekénios een nieuwe VOG aanvragen voor zichzelf en eventuele  
huisgenoten van de gastouder. Het was een hele onderneming om iedereen voor de deadline tot actie 
te laten overgaan en kopieën te ontvangen, maar we hebben alles op tijd binnen gekregen.  

 

4. 

Halverwege oktober 2013 heeft er een GGD inspectie plaatsgevonden op kantoor bij Pekénios. Alles 
was ok op één punt na. Dit betrof de Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. Ons document 
had nog de oude benaming “Protocol Kindermishandeling”. Het verschil betrof een paar puntjes op de i 
die we direct na de inspectie hebben doorgevoerd. Alle gastouder hebben vervolgens per omgaande 
de nieuwe Meldcode ontvangen en toegepast. Zover we nu merken hebben de gastouders dit zonder 
problemen geïmplementeerd.  

  

5. 

We zijn volop bezig met het vernieuwen van onze website www.pekenios.nl. De website moet een 
nieuwe look en feel krijgen, fris, modern en overzichtelijk. We hadden gehoopt verder in het 
proces te zijn, maar enige onderdelen nemen meer tijd in beslag dan verwacht. We richten ons nu 
op augustus voor de oplevering en live gaan van de vernieuwde website. 

 

6. 

Het nieuwe uurtarief van de overheid is bekend gemaakt. Het maximale uurtarief waarvoor ouders 
kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen gaat per 2015 van € 5,37 naar € 5,48 per uur. Het voorstel is 
om het standaard uurtarief van Pekénios hieraan gelijk te stellen, zoals tot nu toe ieder jaar is gebeurd. 
Gastouders mogen hier op individuele basis zoals altijd van afwijken. Voorstel is door de 
oudercommissie akkoord bevonden. Eind oktober zal er een nieuwsbrief naar alle klanten worden 
gestuurd om hen hiervan op de hoogte te stellen. 
 

7. Er zijn geen specifieke wensen of verwachtingen voor de komende periode. Alles is ok. 

8. 

 

De volgende bijeenkomst wordt volgend jaar (2015) eerste helft van het jaar gehouden of eerder 
indien dit noodzakelijk blijkt. 
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Prikken van de dag en tijdstip van de volgende vergadering rond mrt 2014 M.Pater 15 mrt  2014 
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