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Ø Personenregister 2018 
Gastouders; denken jullie er nog even om dat u doorgeeft welke familie, vrienden, 
vrijwilligers, schoonmakers ed. regelmatig bij jou op de opvang aanwezig is? De VOG’s voor 
deze personen moeten zelf betaald worden. Een andere oplossing is om voorgenoemde 
personen niet meer uit te nodigen tijdens opvanguren.   
Personen met een VOG (gastouders, huisgenoten, vrijwilligers ed.) zorgen jullie ervoor dat 
jullie kunnen inloggen op jullie Digi-D? Jullie moeten jullie begin maart inschrijven! 
 
Op de volgende website is een filmpje te vinden hoe de inschrijving in zijn werk gaat: 
https://duo.nl/kinderopvang/inschrijven-personenregister-kinderopvang.jsp 
 

Ø Facebook pagina 
Wist u al dat gastouderbureau De Admiraal een eigen Facebook pagina heeft? Hier worden 
met name oproepen geplaatst voor het zoeken naar een gastouder of een oproep voor als 
gastouders plaats hebben. Heeft u als gastouder plek om extra kinderen op te vangen? Laat 
dit dan even weten dan kan er een oproep geplaatst worden. 
 

Ø Stakingsdag scholen woensdag 14 maart  
Op woensdag 14 maart sluiten basisscholen in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht de 
deuren. Vraag tijdig aan uw gastouder of zij wellicht die dag plaats heeft om de gehele dag 
opvang aan te bieden, als dit gewenst is. 
 

Ø Pinterest 
Maken jullie al gebruik van de website pinterest om knutsel ideeën op te doen? Een erg 
leuke website met vele voorbeelden van knutselwerkjes, van makkelijk tot moeilijk (ook voor 
volwassenen!). 
 

Ø Gezonde voeding 
Heeft u ook wel eens moeite om uw kind voldoende fruit te laten eten? Maak eens samen 
met de kinderen fruitspiesjes!  

 
 



 

Cursussen 
U kunt weer meedoen aan cursussen in de omgeving! De cursussen zijn voor gastouders en 
vraagouders die aangesloten zijn bij gastouderbureau De Admiraal.  
 
Het is belangrijk om zich als gastouder te blijven ontwikkelen. Heb je een specifieke vraag 
naar een bepaalde cursus en je weet niet waar je dit kunt volgen? Vraag het even, dan ga ik 
op zoek voor je!  
 

Ø Cursus meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld  
Als gastouder kunt u deze digitale cursus volgen bij Augeo: 
Gastouders: ‘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. 
Ga naar: https://www.augeo.nl/nl-nl/gastouders-omgaan-met-
vermoedens-van-kindermishandeling/ 
Heb je de cursus gevolgd, stuur het bewijs op naar info@gastouderbureauadmiraal.nl en je 
ontvangt € 10,- terug. 
 

Ø Cursus peuter in zicht 
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. Er zijn 4 bijeenkomsten van 2 uur. 
Locatie: o.a. Alkmaar (01-11-2018 start) en Castricum (15-05-2018 start) 
 

Ø Cursus positief opvoeden (2-12 jaar) 
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: o.a. Castricum (17-05-2018 start). 
 
 

 
Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 
Als je te maken krijgt met geweld in huiselijke kring kun je daar altijd wat aan doen. Of het nu 
om jezelf gaat of om iemand anders. Of je nu vermoedens hebt of het zeker weet. Je zorgen 
delen is een belangrijke eerste stap. Onderstaande website is er om je te helpen bij die 
eerste stap naar hulp en advies: 
 
https://www.vooreenveiligthuis.nl 
 



 
Pedagogisch beleidsplan 
Het pedagogisch beleidsplan bestaat uit de 4 pedagogische basisdoelen geformuleerd door 
Riksen Walraven. Tijdens een inspectie wordt gevraagd of de gastouder deze doelen weet. 
Weten jullie de doelen nog? 

Ø Het bieden van emotionele veiligheid 
Ø Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties 
Ø Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties 
Ø Het overbrengen van normen en waarden 

 
 

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. 
Er wordt nog gewerkt met een alternatieve oudercommissie. Dit 
alternatief is onder andere het enquêteren onder vraagouders. Een enquête is afgelopen 
februari voor het laatst afgenomen, daarom is het tijd voor een nieuwe!  


