
 
 
Nieuwsbrief januari 2017	
 
 

Gastouderbureau De Admiraal wenst u 
hele fijne kerstdagen en de beste wensen 

voor 2017!  
 

 

 
Enquête 
Onder de vraagouders wordt binnenkort een enquête verstuurd als onderdeel van de 
vernieuwde alternatieve ouderraadpleging. Het adviesrecht van de ouders wordt hiermee 
mogelijk gemaakt. Tevens hebben ouders het recht om te reageren op de nieuwsbrieven die 
worden verstuurd. De vernieuwde alternatieve ouderraadpleging is onderdeel van het 
reglement oudercommissie, te lezen op de website.  
 
 

Cursussen 
Ook in het nieuwe jaar kunt u weer meedoen aan cursussen in de omgeving! De cursussen 
zijn 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. Kijk op www.livis.nl  
 

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: Alkmaar, startdatum: 23-03-2017. 
 
Direct inschrijven: http://ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-bijeenkomsten.aspx 



 
Ø Cursus meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld  

Als gastouder kunt u deze digitale cursus volgen bij Augeo: ‘Omgaan met 
vermoedens van kindermishandeling’. Alle gastouders moeten weten wat 
zij moeten doen als zij te maken krijgen met kindermishandeling en 
huiselijk geweld. De cursus kost normaal €24,50, De Admiraal biedt €10,- 
korting aan voor gastouders die opvang aanbieden via De Admiraal. 
 
 

Pedagogisch beleidsplan 
 
In elke nieuwsbrief komt een onderwerp uit het pedagogisch beleidsplan aan de orde. 
Ditmaal wordt aandacht besteed aan de kwaliteitseisen van de gastouder.  
 
Een gastouder moet een eigen WA verzekering hebben en een AVP verzekering / 
inzittendenverzekering. Gastouderbureau De Admiraal controleert hierop. Gastouders die 
hiervan nog geen bewijs hebben laten zien verwacht ik dit z.s.m. te doen. Gastouderbureau 
De Admiraal is naast genoemde verzekering aanvullend verzekerd voor aansprakelijkheid 
van alle aangesloten gastouders. Wilt u hier meer informatie over ontvangen kunt u dit 
aangeven. 
 
 

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. 
 

 
  


