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Agenda 1. Opening  

2. Voorstelronde 

3. Tarieven 2020 

4. GGD bezoek 2018 en 2019 

5. Pedagogische zaken 

6. Geschillencommissie 2018 

7. Planning volgende bijeenkomst (agendapunt: huishoudelijk) 

  

1. Welkom aan alle aanwezigen. 

  

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

  

3. 

Voortbordurend op de prijsstellingen van afgelopen jaren is ook dit jaar weer besproken om het 

uurtarief aan te passen aan het maximale uurtarief  dat de Belastingdienst Toeslagen hanteert, namelijk 

van € 6,15 naar € 6,27 per uur. Dit zal gehanteerd worden als het standaard tarief. Op individuele basis 

kunnen gastouders hier zoals altijd van afwijken. Het voorstel is om de bureauvergoeding voor 2020 

met een minimale € 1,00 per maand omhoog te doen voor alle tarieven. Dit houdt in dat een deel van 

de gehanteerde uur prijsstijging naar het bureau gaat en de rest naar de gastouder. Beide gaan er dus 

op vooruit. Het voorstel is goedgekeurd door de oudercommissie. 

In de standaard uurprijs van Pekénios zitten zowel de kosten van de bureauvergoeding als de 

gastouderkosten verwerkt.  

Binnen een maand zal er een nieuwsbrief naar alle klanten worden gestuurd, om hen o.a. hiervan op 

de hoogte te stellen. 

  

4. 

GGD 2018: Op het moment van onze vergadering in oktober 2018 was de GGD dat jaar nog niet bij 

ons langs geweest. Die inspectie heeft uiteindelijk op 27 november 2018 plaatsgevonden. Om de paar 

jaar komt er een nieuwe GGD inspecteur langs om de inspectie te verrichten. In november 2018 was 

dat ook het geval. Naast de normale inspectie-elementen krijgen we dan ook vaak te maken met extra 

vragenlijsten voor onszelf en/of de oudercommissie, zo ook het opnieuw opsturen van alle formulieren 

waar we mee werken. Dat was het geval in 2018. De GGD inspectie is goed verlopen en we zijn ook 

voor dit jaar weer volledig goedgekeurd, zonder opmerkingen of berispingen. 

 

GGD 2019:De GGD inspectie was vroeger dit jaar, namelijk op 17 september 2019. We kregen bezoek 

van de dezelfde inspecteur als in 2018. Nadat zij alles grondig heeft doorgenomen en onderzocht was 

ook dit jaar weer de conclusie dat we volledig voldoen aan alle wettelijke eisen. We zijn ook dit jaar 

daar weer erg blij mee. 



  

5. 

Het pedagogisch beleid is nog een keer besproken. De punten en informatie die zijn verwerkt in het 

document voldoen nog steeds aan de behoeften in de praktijk. Er zijn geen aanpassingen noodzakelijk 

bevonden of ingediend.  

 

6. 

Het onderwerp van de geschillencommissie Kinderopvang was niet opgenomen als agendapunt, 

maar is tijdens deze vergadering wel besproken. Pekénios overhandigt het bewijs van de 

Geschillencommissie Kinderopvang aan de oudercommissie waarin gemeld staat dat Pekénios in 

2018 géén klachten heeft ontvangen.  

 

7. 
De volgende bijeenkomst wordt volgend jaar (2020) gehouden of eerder indien dit noodzakelijk 

blijkt. 

   

 

Actiepunten / Besluitenlijst  

 

Verantwoordelijke  

 

Einddatum 

Prikken van de dag en tijdstip van de volgende vergadering rond okt 2020 M.Pater 30 sept 
2020 

 


