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1. Onderzoek naar mogelijkheden voor Christoforus bij Vrije School Almelo
Naar aanleiding van een vraag van de Vrije School Almelo is een onderzoek naar de
mogelijkheden gestart. Inmiddels is bekend dat op 29 augustus 2016 de deuren van de
kinderopvang Christoforus in Almelo zullen worden geopend.
2. Bezuinigen naar aanleiding van kwartaalcijfers eerste kwartaal 2016
Het eerste kwartaal 2016 is niet volgens de prognoses verlopen. In de filialen in Oldenzaal en
Apeldoorn is een zorgelijke financiële situatie ontstaan. Er zijn bezuinigingen doorgevoerd
m.b.t. geraamde scholingskosten en op personeelskosten. Omdat de vestiging in Oldenzaal naar
verwachting in de huidige organisatievorm niet rendabel zal worden, wordt de mogelijkheid van
gastouderopvang uitgewerkt. De ambitie van Christoforus is ook als
gastouderbemiddelingsbureau te gaan opereren. Zo ontstaat een goede ervaringsplek.
3. GGD inspecties
In Enschede ,Deventer, Apeldoorn en Oldenzaal heeft de GGD inspectie plaatsgevonden. Het
pedagogisch handelen van onze medewerkers is op alle vestigingen goedgekeurd. Doordat
Kinderopvang maatschappelijk sterk in de aandacht staat, is het zaak de voorwaarden
waaronder Christoforus werkt met zijn allen goed in het oog te houden.
Voor de vestiging in Enschede wordt door de interim-coördinator Annemarie Bouwman hoge
prioriteit gegeven aan optimalisering van voornamelijk administratieve procedures. Daarnaast
is de participatie van ouders d.m.v. de ouderraden een punt van aandacht. In Deventer wordt
het aantal kindplaatsen op de kinderopvang verhoogd naar 38 en op de BSO naar 50. De GGD
rapporten staan op de website van Christoforus.
4. Organisatiestructuur
De geplande uitbreidingen van Christoforus en de komst van een gastouderbureau maken een
bezinning over de kostenontwikkeling en de organisatiestructuur noodzakelijk . Het bestuur
streeft er naar om in samenwerking met directeur, stafmedewerker en de locatie
coördinatoren tot een gezamenlijk voorstel te komen voor een mogelijke wijziging in de
organisatiestructuur. Op 29 juni is er een werkmiddag voor directie, locatiecoordinatoren en
bestuur. Daar moeten afspraken gemaakt worden voor de nieuwe werkwijze.
5. Vertrek voorzitter Paul van der Wee
De voorzitter , Paul van der Wee, zal met ingang van 1 januari 2017 zijn functie neerleggen. Er
zal actief gezocht blijven worden naar uitbreiding van het bestuur. Mogelijke kandidaten
kunnen worden doorgegeven aan Gusta van Weeszenberg (055-5763525,
directie@christoforuskinderopvang.nl)

Paul van der Wee, voorzitter bestuur.
Gusta van Weeszenberg, directeur
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