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Nieuws
Ø Afwegingskader meldcode kindermishandeling
Vanaf 1 januari 2019 wordt de wetgeving rondom de meldcode aangepast. Er wordt een
afwegingskader toegevoegd aan de meldcode kindermishandeling (lees kopje Meldcode
verder in deze nieuwsbrief voor meer informatie). Komende weken wordt gewerkt aan een
aangepaste Meldcode. Gastouders worden hiervan op de hoogte gesteld.
Ø Nieuwe maximale uurtarieven kinderopvangtoeslag bekend!
De nieuwe maximaal te vergoeden uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag in 2019 zijn
bekend. Voor de gastouderopvang wordt dit maximaal €6,15 per uur in 2019, dit is in 2018
nog €5,91 per uur. Als gastouders door deze verhoging hun uurtarief willen aanpassen
moeten zij dit minimaal 2 maanden vooraf bekend maken. Voor gastouders; hou er rekening
mee dat de ouders naast het gastouder uurtarief ook bureaukosten betalen welke (deels)
vergoed mogen worden binnen de kinderopvangtoeslag.
Ø Voedingsbeleid
Steeds meer kinderopvangorganisaties werken met een
voedingsbeleid. Lijkt het jou als gastouders ook een goed idee
hiermee te werken of vind jij het als ouder belangrijk dat er een
voedingsbeleid aanwezig is? Geef dit dan aan bij de gastouder.
In het voedingsbeleid staat welk soort eten en drinken in de
dagelijkse gang van zaken wordt aangeboden aan de kinderen
en welke traktaties worden toegestaan. Wil jij als gastouder zo’n
beleid opstellen, betrek de ouders hier dan bij om goede
afwegingen te kunnen maken.

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 Pedagogisch Component voor professionele opvoeders
Verdiep uzelf in de pedagogiek van het vak gastouder en leer van de tips
en verhalen uit de praktijk via e-learning video’s. In deze laagdrempelige
zelfstudie vindt u een uitstekende pedagogische basis en bewustwording
voor het gastouderschap. Na deze studie kan een online examendeel
worden aangeschaft waarmee u een certificaat en bijbehorende
raamsticker ontvangt (zodat ouders ook kunnen zien dat jij gecertificeerd
bent). De studie kost €89,95 en het bijbehorende examen kost € 59,95.

Op deze website is de studie te vinden: https://www.kinderwijstv.nl/home/nlnl/shop/product/8/pedagogische-component-voor-professionele-opvoeders
Ø Cursus peuter in zicht GGD cursus 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. Er zijn 4 bijeenkomsten van 2 uur.
Locatie: o.a. Alkmaar (01-11-2018), Hollands Kroon (25-09-2018)
Op deze website kan aangemeld worden voor bovenstaande cursussen en er zijn andere
cursussen beschikbaar: https://www.ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-enbijeenkomsten.aspx

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Vanaf 1 januari 2019 wordt de wetgeving rondom de meldcode aangepast: melden bij Veilig
Thuis wordt bij vermoedens van acute en structurele onveiligheid verplicht. Hiervoor is een
afwegingskader in de meldcode toegevoegd aan stap 5 (oranje vakjes). Het is van belang
dat beide afwegingen in deze volgorde worden genomen. Bij twijfel over een vermoeden van
huiselijk geweld of kindermishandeling is het verplicht om Veilig Thuis te raadplegen.

Beroepskrachten moeten een melding doen bij Veilig Thuis in de volgende situaties:
• Meldnorm 1: In ALLE gevallen van acute onveiligheid en/of structurele
onveiligheid en disclosure.
• Meldnorm 2: In alle ANDERE gevallen waarin de beroepskracht meent dat hij,
gelet op zijn competenties, zijn verantwoordelijkheden en zijn professionele
grenzen, in onvoldoende mate effectieve hulp kan bieden of kan organiseren bij
(risico’s op) huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
• Meldnorm 3: Wanneer een beroepskracht die hulp biedt of organiseert om
betrokkenen te beschermen tegen het risico op huiselijk geweld en/of
kindermishandeling, constateert dat de onveiligheid niet stopt of zich herhaalt.

Pedagogisch beleidsplan
Ik zie regelmatig erg leuke Facebook pagina’s voorbij komen waarin
activiteiten met kinderen worden uitlegt. Op de volgende Facebook pagina
staan erg leuke en uitdagende activiteiten voor peuters: “Peuterleidsters”.
https://www.facebook.com/vvepeuterleidsters/?ref=br_rs

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.
Tot nu toe zijn er 2 vraagouders geïnteresseerd om deel te nemen aan de ouderraad. Er is
nog minimaal 1 vraagouder nodig om een ouderraad vorm te kunnen geven. Heeft u
interesse, dan hoor ik dat graag.

