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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. 
 

Ø Onveilige rolgordijnen! 
Uit onderzoek is gebleken dat 7 van de 23 onderzochte rolgordijnen, lamellen en jaloezieën 
onveilig zijn. 3 beschikken niet over een veiligheidsmechanisme dat voorkomt dat een kind 
zich ophangt aan de bedieningskoorden. In 4 gevallen waren de koorden te lang.  
Onderstaande raambekleding is uit de verkoop gehaald: 

- Lief! Lifestyle 
- Enjoy rolgordijn uni 
- Verano rolgordijn 
- Hema houten jaloezieën  
- Gamma aluminium jaloezieën 
- BSL raambekleding horizontale jaloezieën 
- Rolgordijnwinkel.nl rolgordijn standaard 

Heeft u één (of meerdere) van bovenstaande raambekleding, neem dan contact op met de 
verkoper. 
 

Ø Kinderen zijn over het algemeen prima in staat zelf conflicten op te lossen. 
Ingrijpen bij een conflict tussen kinderen (4-8); doe jij dat vaak of laat je het kinderen zelf 
oplossen? Uit een onderzoek van Nynke van der Schaaf van de RuG blijkt dat het beter is 
om niet te snel in te grijpen. Uiteraard wel als een conflict escaleert… 
 

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

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: Broek op Langedijk, startdatum: 09-11-2016. 
Locatie: Castricum, startdatum: 16-01-2017. 



 
Ø Cursus 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: Heiloo, startdatum: 11-01-2017 
 
Direct inschrijven: http://ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-bijeenkomsten.aspx 
 

Ø Cursus veiligheid en gezondheid 
Wilt u als gastouder meer weten over veiligheid en 
gezondheid in de gastouderopvang? Waardoor kunnen 
risico’s ontstaan in de opvang? Hoe werkt een risico 
inventarisatie? Wat is een ongevallenregistratie en een 
actieplan? Onder andere deze onderwerpen komen aan 
bod in de online cursus bij Vyvoj. De cursus kost €15,-. Kijk 
op www.vyvoj-webwinkel.teacherschannel.nl voor meer informatie. 
 
 

Pedagogisch beleidsplan 
 
In elke nieuwsbrief komt een onderwerp uit het pedagogisch beleidsplan aan de orde. 
Ditmaal wordt aandacht besteed aan het derde pedagogische basisdoel: sociale 
competentie. 
 
Om sociale competenties te ontwikkelen is omgang met leeftijdsgenootjes van belang. Het 
gaat hierbij om bijvoorbeeld communiceren, samenwerking, het helpen van anderen, in een 
ander kunnen verplaatsen en conflicten hanteren. 
 

- Ruimte bieden om samen te laten spelen, 
- Voorbeeldgedrag van de (gast)ouder, 
- Complimenten geven, benoemen en uitleg geven, 
- De kinderen leren om voor zichzelf op te komen, 
- Tijd geven om conflict zelf op te lossen, 
- Regels en afspraken opstellen zodat conflicten zoveel mogelijk voorkomen kunnen 

worden. 
-  

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 
 
Als bijlage bij de meldcode zijn twee signalenlijsten kindermishandeling en huiselijk geweld 
toegevoegd (signalenlijst 0-4 en 4-12 jaar). De lijsten geven een overzicht van signalen van 
kindermishandeling bij kinderen. De signalenlijst is een hulpmiddel om een vermoeden van 
kindermishandeling te onderbouwen, niet om kindermishandeling te ‘bewijzen’. Vrijwel alle 
genoemde signalen kunnen namelijk een andere oorzaak hebben. Hoe meer van de 
genoemde signalen het kind uitzendt, hoe groter de kans dat er sprake is van 
kindermishandeling. Maar er zijn ook kinderen waaraan niet of nauwelijks valt op te merken 
dat ze worden mishandeld.  
 
Herkent u één of meerdere signalen uit de lijst bij een kind in uw omgeving kunt u informatie 
inwinnen bij Veilig Thuis. Zij kunnen u anoniem 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  


