Nieuwsbrief juni 2018

Nieuws
Ø Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Op 25 mei 2018 wordt de wet AVG van kracht. Hierin zijn een aantal
nieuwe regels wat betreft het verwerken van persoonsgegevens. Het
privacy statement is te lezen op www.gastouderbureauadmiraal.nl ook
hebben alle gastouders een verwerkersovereenkomst ondertekend.

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 Kraamverlof voor partners wordt uitgebreid
In 2019 wordt het vaderschapsverlof uitgebreid van 2 dagen betaald verlof naar 1 werkweek
betaald verlof. In juli 2020 wordt dit nogmaals uitgebreid, dan kan er naast de 1 werkweek
betaald verlof ook 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Het UWV betaald
deze weken een uitkering van 70% van het salaris met een maximum van zo’n €3185,- per
maand. Dit verlof moet binnen 6 maanden na de geboorte zijn opgenomen.

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 E-Learning https://www.e-schoolkinderopvang.nl/shop
Op deze website kunt u verschillende online modules volgen voor
€20,- per module. O.a. interactievaardigheden, pedagogische doelen,
kinderen met plezier in beweging, omgaan met ouders.
De eerste bestelling van een module kost slechts € 0,50 cent!

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
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

Pedagogisch beleidsplan
Ø Babykalender
Op de volgende website is een babykalender te vinden, hierin staat beschreven hoe een
baby zich ontwikkeld per maand. Deze kalender is er ook voor peuters en schoolkind. Elke
baby/kind ontwikkeld zich natuurlijk in eigen tempo en op eigen manier. Dit is dus een
richtlijn: https://www.oudersvannu.nl/baby/babykalender/

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.

