Nieuwsbrief mei 2018

Nieuws
Ø Personenregister 2018
Ondertussen heeft bijna iedereen zich aangemeld in het personenregister. Bedankt hiervoor!
Degenen die dit nog niet hebben gedaan, zouden jullie dit zsm willen doen?
Via deze link kunnen jullie je aanmelden in het personenregister:
https://personenregisterkinderopvang.duo.nl
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. Op dit
moment wordt er een privacy verklaring opgesteld. Binnenkort wordt u
hierover geïnformeerd.

Ø Tip van het oogfonds
Bescherm kinderen en baby’s tegen de felle zon! Zorg voor een goed passende zonnebril,
een petje of hoedje en houdt baby’s uit de zon en niet te vergeten, smeer de kinderen in met
zonnebrand. Spreek met elkaar even af wie er voor de zonnebrand zorgt.
Ø Uitslag vraagouder enquête
Onder alle vraagouders is een enquête verstuurd als onderdeel van de alternatieve
ouderraad, 54% van de vraagouders heeft de enquête ingevuld, bedankt hiervoor!
De uitslag van de enquête:
• Alle ouders zijn het ermee eens dat zij voorafgaand aan de opvang goed
geïnformeerd zijn.
• Ouders geven aan dat zij positief waren over de intake en koppelingsgesprekken en
dat zij hun wensen hebben kunnen aangeven.
• 85% van de ouders vinden de maandelijkse nieuwsbrief informatief, 15% zou de
nieuwsbrief informatiever willen zien.
• Alle vraagouders zijn het ermee eens dat er goed met vragen, opmerkingen en
klachten wordt omgegaan.
• 92% van de ouders vind dat de wijze waarop zijn/haar kind wordt opgevangen
aansluit bij de eigen manier van opvangen, 8% is het hier niet mee eens.
• Alle ouders hebben de indruk dat er voldoende tijd en individuele aandacht wordt
besteed aan hun kind.
• Alle ouders vinden dat de aangeboden activiteiten aansluiten bij hun verwachtingen.
• Ouders zouden graag de volgende spel- en ontwikkelingsactiviteiten meer
aangeboden willen zien (in volgorde van meest gekozen): Creatieve activiteiten,
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•

bewegingsactiviteiten, fantasiespellen, bouwspellen, rustige spellen, regelspellen.
15% kiest geen van bovenstaande, zij zijn tevreden over hoe het nu gaat.
Alle ouders vinden dat de gastouders professioneel te werk gaan.
92% van de ouders hebben een duidelijk beeld van wat hun kind dagelijks doet, 8%
hebben hier geen duidelijk beeld van.
De eigenschap waar de ouders het meeste belang bij hechten is: Lief voor de
kinderen (61,5%) daarna betrouwbaarheid (30,8%) en deskundigheid (30,8).
85% van de ouders weten de weg te vinden als ze klachten hebben, 15% weet dit
niet.

De volgende punten worden aangepast naar aanleiding van de enquête:
• De nieuwsbrief informatief houden
• In de evaluatiegesprekken wordt meer aandacht besteed aan het bespreken van de
opvoeding om zo meer op 1 lijn te komen. Ook wordt er besproken of zij meer
geïnformeerd zouden willen worden over wat hun kind dagelijks doet.
• Tips sturen voor o.a. creatieve activiteiten, bewegingsactiviteiten.
• Regelmatig in de nieuwsbrief vermelden welke weg ouders kunnen bewandelen bij
klachten.
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.

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).
Ø Cursus positief opvoeden (2-12 jaar) GGD cursus 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: o.a. Castricum (17-05-2018 start).
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
Elke kinderopvangorganisatie, en dus ook de gastouderopvang is verplicht om een meldcode
kindermishandeling en huiselijk geweld te hebben. De uitgebreide meldcode is terug te
vinden op de website onder het kopje documenten. De meldcode bestaat uit 5 stappen. De
eerste stap is het in kaart brengen van de signalen waar een signalenlijst voor gebruikt kan
worden. Eenmaal in stap 2 kan je zelf met Veilig Thuis bellen voor advies, het nummer is
0800-2000. Of je neemt contact op met het gastouderbureau. Ook kan je kijken op
www.vooreenveiligthuis.nl.
Hieronder een overzicht van deze stappen:

Pedagogisch beleidsplan
Het is belangrijk dat er voor de leeftijd van de gastkinderen geschikt speelmateriaal
aanwezig is. Een creatieve gastouder weet voor het kind interessant materiaal aan te bieden
bestaande uit pollepels, pannen, oude tijdschriften, kartonnen dozen of lappen. Goed
speelgoed is multifunctioneel en uitnodigend voor de fantasie; het stimuleert verschillende
aspecten van de ontwikkeling. Alle speelgoed wordt zowel aan jongens als meisjes
aangeboden, die dan zelf een keuze kunnen maken op grond van hun interesse.
Een gastouder kan ook een bezoek brengen aan een speel-o-theek om samen met de
kinderen nieuw speelgoed uit te proberen. Kinderen krijgen de gelegenheid om via spel hun
fantasie, creativiteit en muzikaliteit te ontdekken.
Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen genieten van het samen spelen van
gezelschapsspelletjes.
Het samen lezen van kinderboeken biedt kinderen op allerlei manieren iets waardevols; de
mogelijkheid om zich geborgen te voelen op schoot, stimulering van de taalontwikkeling,
verrijking van de fantasiewereld van het kind. Een verhaal kan ook een uitgangspunt zijn om
met elkaar een fantasiespel te doen; een reis te maken in de modder, over de bergen, door

een tunnel. Hierbij kunnen de kinderen zich op allerlei manieren voortbewegen, geluiden
maken en gebruik maken van huishoudelijke voorwerpen. De bibliotheek organiseert
regelmatig voorleesmiddagen die met kinderen bezocht kunnen worden. Bij schoolgaande
kinderen is het plezier beleven aan het lezen zelf als ontspannende bezigheid belangrijk.
In Castricum is een Speel-o-theek ‘De Speelboeg’: Sokkerwei 4. Voor € 20,- per jaar kun je
lid worden. Speelgoed lenen kost per stuk € 0,25 tot € 1,-. Meer info: http://sotcastricum.nl

