Publicatieverslag bestuursvergadering 29 juni en 24 augustus 2016

1. Opening Peuterhuis en BSO in Vrije School Almelo
Bij de start van het nieuwe schooljaar zijn de deuren geopend van het peuterhuis en de BSO.
Inmiddels zijn de nieuwe collega’s en de kinderen al aardig gewent en stijgt het aantal
aanmeldingen gestaag. Een voorspoedige start van deze nieuwe locatie van Christoforus.
2. Structureel overleg lokatiecoordinatoren met bestuur
De groei van Christoforus maakt herbezinning op organisatiestructuur noodzakelijk. Bij deze
ontwikkelingen worden de lokatiecoordinatoren betrokken. Eind november is er weer een werk-,
studiemiddag van directie, coördinatoren en bestuur.
3. Stand van zaken kinderopvang in De Zevenster in Oldenzaal
Voor de bso bleken zich weinig kinderen te hebben aangemeld. Een intensieve werving in
samenwerking met de school leverde helaas ook niet genoeg aanmeldingen op. Waarna werd
besloten de bso na de zomervakantie voorlopig te sluiten. Zodra het perspectief op meer
kinderen verandert zullen de deuren weer worden open gezet. De peuteropvang blijft voorlopig
wel open.
4. 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 zal een heroverweging plaatsvinden met betrekking tot het voornemen om te
komen tot de ontwikkeling van een eigen gastouderbureau.
5. Financiën: Kwartaalcijfers tweede kwartaal 2016, prognose 2016 en jaarrekening 2015
De financiële resultaten van het eerste kwartaal 2016 maakte interne bezuinigingen
noodzakelijk. Deze zijn in het tweede kwartaal 2016 verwerkt. De prognose voor 2016 is dat er
rekening gehouden moet worden met een gering negatief saldo.
Inmiddels is de jaarrekening 2015 door de accountant goedgekeurd. Er is een positief
exploitatieresultaat van € 65.000. De financiële situatie van Christoforus is stabiel. Het
bestuur buigt zich in oktober over het vaststellen van een verantwoord weerstandsvermogen.
Daarna wordt duidelijk welke ruimte er is om te investeren.
6. Apeldoorn
De Vrije School De Vijfster zal in het volgend schooljaar (2017- 2018) een uitgebreide
renovatie ondergaan. De consequenties hiervan voor de kinderopvang zijn nog niet geheel
duidelijk. Binnenkort volgt overleg met de Stichting Vrije Scholen Athena.
7. Inspiratie ochtend BSO medewerkers
Op 8 oktober vindt een inspiratieochtend voor BSO medewerkers plaats. Het programma sluit
aan bij de Regenboogaanpak binnen de vrijeschool. Naast medewerkers van Christoforus zullen
ook enkele collega’s van kinderopvang Violinde deelnemen aan deze ochtend. Violinde is
gevestigd in de vrije school Valentijn in Harderwijk.
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