Publicatieverslag van de vergadering van het bestuur Christoforus dd 20 maart 2018
1.Enschede
De Vrije School De Noorderkroon is samen met Christoforus formeel een Integraal Kindcentrum(IKC)
Een IKC behoort formeel een eenhoofdige leiding te hebben. De aansturing van onze kinderopvang in
Enschede is vanaf het begin af aan verlopen met de nodige uitdagingen. De begroting 2018 laat zien
dat de financiële stabiliteit in Enschede nog niet is bereikt. Het kinderaantal loopt terug. De toekomst
van de vestiging in Enschede zal op de eerstvolgende bestuursvergadering worden besproken.
2.Apeldoorn
Het proces mbt de verbouwing verloopt rustig. De planning loopt echter wel uit. De terug verhuizing
zal in de herfstvakantie plaatsvinden ipv tijdens de zomervakantie.
3. Vanaf 1 maart continue screening personenregister
Vanaf 1 maart gaan vrijwilligers, stagiairs, conciërges van scholen, zelfstandigen die bso activiteiten
verzorgen onder de continue screening van het personenregister vallen. De organisatie moet dan
naast het aanvragen van VOG’s ook zorgen voor (ont)koppeling aan onze organisatie. Bestaande
VOG’s mogen niet ouder zijn dan 2 maanden. Veel VOG’s zullen opnieuw moeten worden
aangevraagd op kosten van Christoforus. Net als in de rest van Nederland verloopt niet alles
vlekkeloos. Met name het registreren van stagiaires levert nogal eens problemen op.
4. Organisatiestructuur
Op 20 april komt het bestuur bij elkaar om een eerste aanzet te geven voor een toekomstbestendig
organisatiemodel voor Christoforus. De omvang van de organisatie en de positionering van de
coordinatoren zullen onder andere punten van aandacht zijn .
5.GGD inspecties
In Almelo, Deventer en Enschede hebben de jaarlijkse GGD inspecties plaatsgevonden. Pedagogisch
doen we het prima. In Enschede waren er punten van kritiek op de wijze waarop Christoforus sturing
geeft. Deze kritiekpunten zijn opgepakt en worden in samenwerking met het team opgelost.
6. Keuze Arbodienst
De voorkeur gaat uit naar arbodienst Fizie omdat de kleinschaligheid beter past bij de omvang van
onze organisatie, regionaal werkend is in de regio Zwolle, we onze “eigen” bedrijfsarts kunnen
houden ,ze een persoonlijke aanpak hebben en het basis pakket bij Fizie goedkoper is dan bij
ARBONed. Deze voorkeur zal worden voorgelegd aan de pvt omdat zij instemmingsrecht hebben.

