
 
 
Nieuwsbrief april 2019	
Nieuws 

Ø GGD inspectie 
Op 20 maart heeft gastouderbureau de Admiraal haar jaarlijkse 
inspectie door de GGD gehad. Alle onderwerpen zijn weer 
goedgekeurd, er is dus een positief inspectierapport geschreven. 
Dit rapport is te lezen op de website 
www.gastouderbureauadmiraal.nl  

 
 

Ø Risico inventarisatie  
Eenmaal per jaar wordt gecheckt of de risico inventarisatie nog up-to-date is. Soms komt het 
voor dat een gastouder of de vraagouder wijzigingen in huis aanbrengt zonder dat het 
gastouderbureau daar van op de hoogte is. Het is belangrijk om dit te melden zodat gekeken 
kan worden of de risico inventarisatie al eerder aangepast moet worden. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan het plaatsen of verwijderen van traphekjes, verbouwingen in de tuin, een 
nieuwe keuken etc. Als er vragen zijn, laat dit dan even weten. 
 

Ø Aangifte inkomstenbelasting 
Vergeet u niet om uiterlijk 30 april 2019 uw aangifte inkomstenbelasting te versturen? Door 
deze aangifte zullen de aangevraagde (kinderopvang)toeslagen opnieuw worden berekend. 
Het kan dus zijn dat u nog niets terug krijgt of moet terugbetalen. Hou daar dus rekening 
mee. 
 

Ø Enquête 
Onder de vraagouders wordt een dezer dagen een enquête verstuurd als onderdeel van de 
alternatieve ouderraad. Doordat er nog geen ouderraad is aangesteld wordt er eenmaal per 
jaar een enquête gehouden onder de vraagouders om zo de mening van de vraagouders 
naar voren te halen. In een nieuwsbrief wordt de uitslag van de enquête beschreven. 
 

Ø KIDDI app 
Er is een handige app beschikbaar waarin allerlei infectieziekten staan beschreven. 
Hierin staat ook beschreven of het besmettelijk is, of het gemeld moet worden bij 
de GGD en of het kind toegelaten kan worden of niet mag komen naar de opvang. 
 
 

 
 



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 peuter in zicht 
Opvoeders kennen de lastige momenten wel, een driftbui, niet 
willen eten, niet willen 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. 
Locatie: Alkmaar (meerdere locaties beschikbaar) 
Start: 31-10-2019 
Meer informatie: https://www.ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-
bijeenkomsten/cursussen/cursus-peuter-in-zicht.aspx  
 
 

Ø De financiën van een ondernemende gastouder (voor zzp’ers of toekomstige zzp’ers) 
In deze cursus leren gastouders welke soorten inkomstenbronnen er zijn, hoe de belasting 
wordt berekend, welke aftrekposten er zijn, wat het verschil is tussen Winst uit Ondernemen 
of Resultaat Overige Werkzaamheden, de fiscale voordelen voor ZZP’ers, welke criteria er 
zijn om zelfstandig ondernemer te worden, tips en valkuilen en het bijhouden van een goede 
administratie.  

 
Meer informatie: https://www.kinderwijstv.nl/home/nl-nl/shop/product/21/de-financien-
van-een-ondernemende-gastouder 
 
 

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 
 
Wist u dat er 3 routes zijn die gevolgd kunnen worden binnen de meldcode? Dit zijn de 
routes: 
 
Route 1: Route bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling 
Route 2: Route bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega jegens een 
kind 
Route 3: Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen 
onderling 
  
 

Pedagogisch beleidsplan 
 
De algemene visie van gastouderbureau De Admiraal onder de aandacht: 
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. Door de kleinschaligheid van gastouderbureau De Admiraal zijn korte lijnen 
en persoonlijk contact mogelijk. Dit is belangrijk voor het opbouwen van een 



vertrouwensrelatie tussen het gastouderbureau, de vraagouders en de gastouders. Door het 
actief zijn in de omgeving van Heiloo staat het gastouderbureau dicht bij haar klanten. Het 
gastouderbureau stelt zich flexibel op en denkt graag mee met de vraagouders en 
gastouders zodat maatwerk tegen een eerlijke en betaalbare prijs geleverd kan worden.  
 

 
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. 
 


