Publicatieverslag bestuursvergadering 12 oktober 2016
1.

Peuterhuis en BSO in Vrije School Almelo
De voorspoedige start van deze locatie van Christoforus zet zich door. Het aantal deelnemende kinderen
stijgt op deze gezellige nieuwe locatie. De directie verwacht dat half november het benodigd aantal
contracten bereikt is voor een verantwoorde exploitatie. Dat is een half jaar eerder dan geraamd!

2.

Personeelsvertegenwoordiging
Florianne Klaassen, Susan Berentsen en Susanne Hulleman zijn bereid zitting te nemen in de
personeelsvertegenwoordiging. Hiermee wordt invulling gegeven aan een wens om binnen Christoforus te
komen tot het formaliseren van medezeggenschap van het personeel. De drie kandidaten werken in
Deventer. Uitbreiding van het aantal pvt-leden werkzaam op ander locaties, blijft een streven.

3.

Gastouderbureau
De regels omtrent de gastouderbemiddelingsbureaus zijn onlangs aangescherpt. Daarnaast zijn de
richtlijnen voor inzet van zelfstandigen in de kinderopvang veranderd. Als gevolg van deze ontwikkelingen
heeft een heroverweging plaatsgevonden met betrekking tot het voornemen om te komen tot de
ontwikkeling van een eigen gastouderbureau. Deze heroverweging heeft geresulteerd in het besluit om
geen eigen bureau op te richten maar wel te streven naar een netwerkfunctie van Christoforus in het bij
elkaar brengen van gastouders en ouders binnen onze doelgroep.

4.

Inspiratie ochtend BSO medewerkers
Op 8 oktober is het bso-personeel bij elkaar gekomen om onder leiding van Annechien Wijnbergh een
ochtend inspiratie op te doen. Het thema was “Hoe volwassenen kinderen kunnen helpen; de houding van de
opvoeder bij het sociaal vaardiger worden van kinderen”. Het programma sloot aan bij de Regenboogaanpak
binnen de vrijeschool. Naast medewerkers van Christoforus waren ook enkele collega’s van kinderopvang
Violinde aanwezig. Violinde is gevestigd in de vrijeschool Valentijn in Harderwijk.
Op 12 november zal er een volgende inspiratieochtend plaatsvinden met als thema de lichtfeesten. De
ochtend wordt geleid door Anja Borrink en is voor alle medewerkers. Het bestuur zal bij de afsluiting en
lunch aanwezig zijn.

5.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van Christoforus bestaat uit 4 bestuursleden. De huidige voorzitter, Paul van der Wee, zal in
januari aftreden waardoor uitbreiding van het bestuur zeer wenselijk wordt. Geïnteresseerden kunnen
contact opnemen met Gusta van Weeszenberg (055-5763525) Op de website vindt u informatie over het
gewenste profiel van bestuursleden.

6.

Tarieven 2017
Op 16 februari is besloten geen algemene tariefsverhogingen meer toe te passen en regionaal een
afweging te maken gebaseerd op concurrentiepositie.
Het bestuur heeft besloten alleen de prijzen van het kinderdagverblijf in Apeldoorn en Deventer te
verhogen met 2%. Daardoor de uurprijs omhoog gaat van € 7,25 naar € 7,40. (waarvan max. €7,18 retour
belasting). Dit voorstel zal worden voorgelegd aan de ouderraden van Deventer en Apeldoorn. Daarna
wordt het definitief.
Ook wordt steeds meer gevraagd om flexibiliteit in de contracten. Ingaande januari 2017 zullen op alle
locaties 40-weken-contracten voor het kinderdagverblijf worden aangeboden. Deze hebben dan wel een
tariefsverhoging van € 0,60 per uur.
De overheid benadrukt het belang van goede kinderopvang door met ingang van 1 januari 2017 de
kinderopvangtoeslag te verhogen van € 6,89 naar € 7,18 voor de kinderopvang en van € 6,42 naar € 6,69
voor de buitenschoolse opvang.

7.

Peutergroep in de Zevenster te Oldenzaal
De exploitatie van deze locatie verloopt minder voorspoedig dan was ingeschat. Met de Vrijeschool De
Zevenster zal worden gezocht naar mogelijkheden om kinderopvang op deze kleine schaal aan te blijven
bieden.

8.

Integrale Kindcentra (IKC)
De landelijke tendens om in het primair onderwijs kinderopvang aan te bieden in de vorm van Integrale Kind
Centra is onderwerp van studie binnen Christoforus. Nagegaan wordt of een studiemiddag over dit
onderwerp wenselijk is met de schooldirecteuren van de locaties waar Christoforus kinderopvang aanbiedt.

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