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Wilt u weten hoe de verschillende politieke partijen denken over kinderopvang? Kijk op 
https://www.kinderopvangtotaal.nl/management/actueel/2016/11/politieke-partijen-over-de-
kinderopvang/ en vindt hier de antwoorden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uitslag enquete 
Onder de vraagouders is 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.  
 
De enquete is ingevuld door 33% van de vraagouders. Hieronder volgt de uitslag: 
• Ouders tevreden zijn met de intakegespreken, koppelingsgesprekken en de evaluatie na 

6 weken die hebben plaatsgevonden.  
• De helft van de ouders gaf aan dat zij behoefte hebben aan observaties uitgevoerd door 

de gastouders, 1/3 zou dit graag willen voordat hun kind naar de basisschool gaat.  
• 67% van de vraagouders gaven aan dat zij graag zien dat gastouders rustige spellen 

zoals puzzels en boekjes gaan aanbieden. Daarnaast vinden ouders creatieve 
activiteiten, regelspellen zoals bordspellen en fantasiespellen belangrijk.  

• 60% van de ouders gaf aan dat zij zelf met de gastouders (willen) overleggen over het 
aanbieden van gezonde voeding. 40% gaf aan dat ouders het fijn vinden als gastouders 
geïnformeerd worden in de nieuwsbrief over gezonde voeding.  

• Vraagouders geven allen aan de weg te vinden als er klachten zijn. 
 
Naar aanleiding van bovenstaande resultaten zijn er een aantal punten waar 
Gastouderbureau De Admiraal mee aan de slag gaat: 

• Het opstellen van een observatielijst zodat gastouders, als ouders dit wensen, 
hiermee aan de slag kunnen gaan. 

• In de nieuwsbrieven aandacht besteden aan spel- en ontwikkelingsactiviteiten. 
• In de nieuwsbrieven aandacht besteden aan gezonde voeding.  

 



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 positief opvoeden 0-12 jaar GRATIS 
De opvoeding van kinderen is een belangrijke taak. Voor 
ouders/opvoeders is deze taak soms zwaar. Simpele, duidelijke tips 
over hoe om te gaan met lastig gedrag kunnen heel prettig zijn. Deze 
cursus kan deze tips geven! De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten van 
2 uur. 
Locatie: Castricum, startdatum: 06-04-2017. 
 
Direct inschrijven: http://ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-bijeenkomsten.aspx 
 

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. Hoe ga je op een positieve manier om met 
deze momenten? Tijdens deze cursus ga je hiermee aan de slag. De cursus bestaat uit 4 
bijeenkomsten van 2 uur.  
Locatie: Alkmaar, startdatum: 23-03-2017. 
 
Direct inschrijven: http://ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-bijeenkomsten.aspx 
 

Pedagogisch beleidsplan 
Bent u al bekend met de algemene visie van gastouderbureau De Admiraal? 
 
Gastouderbureau De Admiraal gaat er vanuit dat ieder kind uniek is, persoonlijke kwaliteiten 
heeft en in een eigen tempo zijn/haar ontwikkelingen doormaakt. Hierbij staat het welzijn van 
het kind voorop. Door de kleinschaligheid van gastouderbureau De Admiraal zijn korte lijnen 
en persoonlijk contact mogelijk. Dit is belangrijk voor het opbouwen van een 
vertrouwensrelatie tussen het gastouderbureau, de vraagouders en de gastouders. Door het 
actief zijn in de omgeving van Heiloo staat het gastouderbureau dicht bij haar klanten. Het 
gastouderbureau stelt zich flexibel op en denkt graag mee met de vraagouders en 
gastouders zodat maatwerk tegen een eerlijke en betaalbare prijs geleverd kan worden.  
 

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 
Wist u dat er 3 routes zijn die gevolgd kunnen worden binnen de meldcode? Dit zijn de 
routes: 

• Route 1: Route bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling 
• Route 2: Route bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega 

jegens een kind 
• Route 3: Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen 

kinderen onderling 
 

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. 
 


