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Agenda 1. Opening  

2. Voorstelronde 

3. EHBO voor kinderen  2
e
 ronde in september geslaagd 

4. Tarieven 2014 

5. Wet voor nieuwe VOG - toegepast 

6. Planning volgende bijeenkomst (agendapunt: huishoudelijk) 

1. Welkom aan alle aanwezigen. 

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

3. 

 
In september hebben de laatste diverse trainingen EHBO voor kinderen voor onze gastouders en ook 
vraagouders plaatsgevonden. Voor de gastouders was dit verplicht, maar er hebben zich ook 
vraagouders aangemeld. Alle kandidaten zijn geslaagd en hebben hun certificaat ontvangen, wederom 
een prachtige prestatie. 

 

4. 

Het nieuwe uurtarief van de overheid is bekend gemaakt. Het maximale uurtarief waarvoor ouders 
kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen gaat per 2014 van € 5,17 naar € 5,37 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. 
Daarnaast willen we ook de bureauvergoeding met maximaal € 1 verhogen om enige 
kostenverhogingen van het bureau te ondervangen, daarmee blijven we met onze tarieven nog steeds 
op of zelfs onder het prijsniveau van 2010. 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. 

  

5. 

Tijdens de vergadering van april jl. was de nieuwe wet inzake de “continue screening” nog niet 
goedgekeurd. Nu inmiddels wel. Als actie daarop is begin september een nieuwsbrief naar alle 
gastouders gestuurd met het verzoek een nieuwe VOG aan te vragen, zodat zij tijdig aan deze 
nieuwe wetgeving kunnen voldoen en de ouders geen problemen krijgen met hun 
Kinderopvangtoeslag. Daarbij hebben we 2 opties kunnen bieden: digitale aanvraag of op papier. 
De eerste gastouders hebben zich reeds aangemeld. Pekénios monitort wekelijks de stand van 
zaken en neemt persoonlijk contact op met gastouders waarvan nog geen bericht is ontvangen. 

6. 

 

De volgende bijeenkomst wordt volgend jaar (2014) eerste helft van het jaar gehouden of eerder 
indien dit noodzakelijk blijkt. 

 
 

 

Actiepunten / Besluitenlijst  Verantwoordelijke  Einddatum 

Prikken van de exacte dag en tijdstip van de volgende vergadering in maart 
2014 

M.Pater 1 mrt  2014 

 


