Nieuwsbrief juni 2016

Welkom!
Nieuwe gastouders en vraagouders, van harte welkom bij gastouderbureau De Admiraal.
Deze nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen
omtrent gastouderopvang, cursussen in de omgeving, informatie over het pedagogisch
beleidsplan en andere nieuwtjes.

Cursussen
Onderstaande cursussen zijn bedoel voor gastouders die aangesloten zijn bij
gastouderbureau De Admiraal. Ook als u al vraagouder interesse heeft in onderstaande
cursussen kunt u zich aanmelden.
Ø Cursus peuter in zicht (gratis):
Lastige momenten, driftbuiten, niet willen luisteren, ruzie met
andere kinderen. In deze cursussen worden ervaringen
uitgewisseld tussen de ouders/opvoeders.
Locatie: Alkmaar 4 bijeenkomsten, eerste bijeenkomst 27
oktober 2016. Georganiseerd door GGD Hollands Noorden.
Ø Workshop praten met je baby (gratis)
Vanaf de geboorte kunnen baby's op hun eigen manier al 'praten'. Hoe doen ze dat? En hoe
kan je daar als ouder/opvoeder op reageren? Tijdens de workshop Praten met je baby krijg
je daar antwoord op! Locatie: Alkmaar, Castricum, Heiloo, Heerhugowaard ed. Verschillende
data’s. Georganiseerd door GGD Hollands Noorden.
Ø Cursus positief opvoeden 2-12 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. De cursus Positief Opvoeden (2-12 jaar) kan deze tips geven. Locatie/data: Op
aanvraag. Georganiseerd door GGD Hollands Noorden.
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.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Het kan gebeuren dat een ouder de gastouder aansprakelijks telt voor schade aan
eigendommen van het gastkind, of voor de gevolgen van een ongeluk met het gastkind. Het
hebben van een particuliere aansprakelijkheidsverzekering is niet voldoende, daarom heeft
gastouderbureau De Admiraal een collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
afgesloten zodat dit risico afgedekt kan worden. Voor meer informatie kunt op contact
opnemen met De Admiraal.

Pedagogisch beleidsplan
In elke nieuwsbrief komt een onderwerp uit het pedagogisch beleidsplan aan de orde.
Ditmaal wordt aandacht besteed aan 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. Elk kind is verschillend, elk kind heeft eigen behoeften en interesses. Jij als
gastouder kan daar op inspelen. Als een kind net start in de opvang is het belangrijk dat de
gastouder en de vraagouder het met elkaar hebben over de behoeften en interesses van het
kind. Kinderen moeten wennen aan de gastouder en de opvangplek. Door al vanaf het begin
activiteiten aan te bieden die het kind leuk vindt kan helpen om vertrouwen op te bouwen
tussen de gastouder en het kind. Ook kun je als gastouder verschillende activiteiten
aanbieden zodat je kunt ‘testen’ wat het kind leuk vind, waar hij/zij goed in is en welke
activiteiten een kind lastig vindt. Houdt daarbij rekening met het tempo, het ene kind heeft
wat meer tijd nodig om bepaalde ontwikkelingen te maken dan het andere kind. Sommige
kinderen vragen om een geduldige houding van de gastouder.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Elke kinderopvangorganisatie, en dus ook de gastouderopvang is verplicht om een meldcode
kindermishandeling en huiselijk geweld te hebben. Voor de gastouder ligt de
verantwoordelijkheid omtrent kindermishandeling en huiselijk geweld in het signaleren en de
zorgen bespreken met de bemiddelingsmedewerker. Dit betekent dat de gastouder alert is
op signalen die mogelijk wijzen op kindermishandeling en dat de zorgen zo snel mogelijk
besproken worden met de bemiddelingsmedewerker.

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.

Urenregistratie
Vraagouders, ik wil u erop attenderen dat u 5 dagen de tijd heeft om een urenregistratie door
de gastouder goed te keuren. Na deze 5 dagen wordt de urenregistratie automatisch
goedgekeurd en wordt de factuur verstuurd.

