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Nieuws 
 

Ø Kinderopvangtoeslag 
Vanaf 2017 gaat de maximum uurprijs waarover kinderopvangtoeslag ontvangen kan worden 
omhoog! Nu is deze prijs nog €5,52, dit zal in 2017 €5,75 worden. Let dus even goed op of u 
de uurprijs bij het aanvragen van toeslagen juist invult, wellicht krijgt u vanaf 2017 meer 
terug. 
 

 
Cursussen 
Onderstaande cursussen zijn bedoel voor gastouders (en vraagouders) die 
aangesloten zijn bij gastouderbureau De Admiraal.  
 

Ø Cursus EHBO bij Baby’s en kinderen 
Deze cursus is niet alleen voor gastouders maar kan ook heel nuttig zijn 
voor de ouders zelf. De cursus bestaat uit een 4 uur durende online 
theoriecursus en een 4 uur durende praktijkles bij jou in de buurt. De oline 
theoriecursus bereidt je voor op de meest voorkomende ongelukken in en 
om het huis zoals een bloedneus, snijwond of een splinter verwijderen en 
geeft jou voldoende zelfvertrouwen om om te gaan met ernstige situaties. Na het afronden 
van de theoriecursus mag je deelnemen aan de praktijkles. 
De cursus wordt door een aantal verzekeraars (volledig) vergoed (anders € 89,95). Het 
certificaat is 2 jaar geldig. 
 

Ø Cursus peuter in zicht GRATIS! 
Ouders/opvoeders van peuters kennen de lastige momenten wel: een driftbui, niet willen 
eten, niet luisteren, ruzie met andere kinderen. Je kunt er allemaal mee te maken krijgen. 
Hoe ga je nu op een positieve manier om met deze momenten? Tijdens de cursus Peuter in 
Zicht! Ga je hiermee aan de slag. De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten.  
Locatie: Castricum, startdatum: 16-01-2017. 
 

Ø Workshop praten met je baby GRATIS! 
Tijdens deze workshop wordt laten zien hoe baby’s al kunnen ‘praten’ en wat 
ouders/opvoeders kunnen doen om daar gehoor aan te geven. Zo wordt het kijken naar 
baby’s nog leuker. Je mag je baby meenemen! De workshop duurt 1 uur. Meerdere locaties 
mogelijk o.a.: 
Locatie: Castricum, 14-12-2016 
Locatie: Heiloo, startdatum: 11-01-2017 
 
Direct inschrijven: http://ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-
bijeenkomsten.aspx 
 



Pedagogisch beleidsplan 
 
In elke nieuwsbrief komt een onderwerp uit het pedagogisch beleidsplan aan de orde. 
Ditmaal wordt aandacht besteed aan het vierde en laatste pedagogische basisdoel: 
Overdracht van normen en waarden. 
 
Normen en waarden zijn ideeën en opvattingen wat goed en wat slecht is. Normen en 
waarden worden ontwikkeld van jongs af aan en geven richting aan iemands leven. De 
normen en waarden van de ouders en gastouders kunnen verschillen, het is dus goed het 
erover te hebben hoe met deze verschillen om te gaan. Kinderen leren hier gelijk van dat 
iedereen andere normen en waarden heeft. In het beleidsplan is te lezen welke normen en 
waarden gastouderbureau De Admiraal belangrijk vindt. 
 
Overdragen van normen en waarden kan doormiddel van: 
- Het goede voorbeeld geven 
- Het belonen van gewenst gedrag 
- Duidelijk maken wat wel en wat niet hoort 
- Het opstellen van huisregels met behulp van normen en waarden. 
 
 

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 
 
Wist u dat iedereen in Nederland (anoniem) 24 uur per dag 7 dagen per week kan bellen met 
Veilig thuis? Ook als u meer wil weten over bepaalde situaties, u twijfelt en weet niet goed 
hoe u moet handelen? Zij kunnen u advies en begeleiding geven.  
 
Bel 0800-2000 of www.vooreenveiligthuis.nl 
 

Oudercommissie 
 
De oudercommissie van Gastouderbureau De Admiraal is op dit 
moment nog in ontwikkeling. Heeft u als vraagouder interesse om 
zich aan te sluiten bij de oudercommissie? Neem dan contact op 
met De Admiraal. 
 

 
Klachtenloket 
Heeft u vragen of klachten over de kinderopvang waar u met gastouderbureau De Admiraal 
niet uit kunt komen? Vraagouders en oudercomissie kunnen voor informatie en advies over 
klachten terecht bij de onafhankelijke partij: ‘het Klachtenloket Kinderopvang’. Medewerkers 
van het Klachtenloket Kinderopvang lezen of luisteren naar uw klacht / vraag en zij kunnen u 
advies geven over welke stappen u het best kunt zetten. Zij staan los van ‘de 
Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen en behandelen alle informatie 
vertrouwelijk. 
 
E-mail: info@klachtenloket-kinderopvang.nl 
Telefoon: 0900-1877 (€0,20 per gesprek) 
Website: www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders  


