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Ø Coronavirus 
Alle gastouders zijn weer hard aan het werk. Echter hebben wij nog steeds te maken met de 
maatregelen. Het komt regelmatig voor dat een gastouder zich moet laten testen en dus 
tijdelijk de opvang moet sluiten. De rijksoverheid zegt het volgende over een kortdurende 
sluiting: In onderling overleg kunnen ouders met de gastouder afspreken om de opvang 
door te betalen op de normale manier. De kinderopvangtoeslag voor ouders zal in dat geval 
ook gewoon door blijven lopen. Wanneer ouders en gastouder tot een andere oplossing 
komen, waarbij besloten wordt dat de ouders de rekening niet doorbetalen, vervalt het recht 
op toeslag voor die uren. Ouders dienen de kinderopvangtoeslag aan te passen om 
terugvorderingen op een later moment te voorkomen. Mochten er vragen zijn over deze 
informatie dan hoor ik dat graag. 
 
Gastouders kunnen zich met voorrang laten testen. Helaas is gebleken dat deze voorrang 
niet zo snel verloopt als gehoopt. Testen kan alleen in de ochtend uren, de uitslag is dan 
meestal wel dezelfde dag bekend. Het is echter soms erg druk waardoor gastouders niet 
dezelfde dag nog terecht kunnen.  
 
De beslisboom blijft nog steeds van kracht. De nieuwste versie is van 12 februari 2021 (zie 
bijlage).  
 
Het is soms best onduidelijk, elke situatie vraagt weer om een andere aanpak. Twijfel je? 
Neem dan contact op met gastouderbureau de Admiraal of bel met het RIVM: 0800-1351 
(gratis, 8:00 – 20:00 uur). 
 

Ø Tegemoetkoming eigen bijdrage tijdens kinderopvang sluiting 
Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig 
door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. Soms is de 
tegemoetkoming hoger of lager dan de betaalde eigen bijdrage. Dat komt onder andere 
omdat de tegemoetkoming is berekend met de maximale uurprijs. Ook ouders die wel 
gebruik hebben gemaakt krijgen een tegemoetkoming 
van de SVB (tot de maximum uurprijs).  
 
Als u kinderopvangtoeslag krijgt hoeft u de vergoeding 
niet zelf aan te vragen. U ontvangt vanzelf een brief 
van de SVB waarin staat hoeveel u krijgt en wanneer 
dit zal zijn. Helaas is het niet mogelijk om het bedrag in 
april te betalen, zoals eerder is aangegeven door het SVB. Zolang de buitenschoolse opvang 
gesloten blijft, schuift de betaaldatum ook op. Dit geldt zowel voor de kinderopvang als 
voor de BSO. Zodra er meer bekend is wordt dit doorgegeven. 
 
 
 



Ø Weetjes 
Bij de gastouders (zowel bij de gastouder thuis als bij de vraagouder thuis) kan het 
voorkomen dat de GGD een onaangekondigd inspectiebezoek uitvoert. Het is hierbij van 
belang dat je altijd de benodigde documenten paraat heb.  
Deze documenten zijn terug te vinden in je map en in de online omgeving waar de 
urenregistraties gedaan worden. Hier is terug te vinden: 

• Jaaroverzichten 
• De nieuwste versie van de risico inventarisatie 
• Protocollen (bijvoorbeeld Veilig slapen, meldcode kindermishandeling, babyvoeding 

etc.). 
• Formulieren (bijvoorbeeld toestemming medicatie, vervoer, uitstapjes etc.) 
• Verslagen van evaluatiegesprekken  
• Alle contracten 

 
Verder is het van belang dat de gastouders aan mij doorgeven als er een verandering in het 
huis is geweest. Er zal een nieuwe risico inventarisatie gedaan moeten worden. Denk aan: 
Verbouwingen in huis/tuin, toevoegen meubels zoals box, toevoegen speeltoestellen etc.  

 
 

Ø Enquête 
Onder de vraagouders is afgelopen woensdag een enquête verstuurd welke dient als 
alternatieve ouderraadpleging. Gastouderbureau de Admiraal heeft geen ouderraad, dit is 
niet verplicht voor een kleinschalig gastouderbureau (maximaal 50 gastouders). Echter is het 
wel noodzakelijk dat ouders op een bepaalde manier hun mening kunnen geven. Ik heb 
ervoor gekozen om jaarlijks een enquête onder de ouders te versturen. De uitslag van de 
enquête zal in een nieuwsbrief besproken worden.  
 
Een aantal ouders hebben de enquête reeds ingevuld, bedankt hiervoor! Ik wil de 
vraagouders die dit nog niet hebben gedaan herinneren om de enquête alsnog in te vullen. 
Alvast bedankt!  

 
 

Cursussen 
 
Webinar: ‘ Hoe maak je van je kind een betere slaper?’. 
 

 
Helaas gaat dit webinar niet door. Leonie de kindercoach is tijdelijk gestopt. Zodra het weer 
mogelijk is geef ik dit door. 



BabyWijs! Professionele babyopvang 
April voordeel: Krijg nu een Special Positief opvoeden bij de IKK_erkende BabyWijs! De 
scholing BabyWijs heeft primair als doel beroepskrachten in de kinderopvang werkend met 
0-jarigen optimaal uit te rusten met kennis en vaardigheden. Door deze kennis en 
vaardigheden kan de beroepskracht iedere baby individueel begeleiden, ondersteunen en 
stimuleren in zijn of haar ontwikkeling.  
 
Deze training zal over een paar jaar verplicht worden binnen kinderdagverblijven en wellicht 
ook binnen de gastouderopvang. De verschillende onderdelen van de cursus kost totaal € 
174,75 (exclusief examenpakket € 49,95).  
Meer info:  
https://www.kinderwijstv.nl/product/babywijs-professionele-babyopvang-totaalpakket/ 

  
 

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 
 
De gehele meldcode kindermishandeling is voor gastouders terug te vinden in hun online 
omgeving (urenregistratie systeem) en is tevens te vinden op de website van 
gastouderbureau de Admiraal: www.gastouderbureauadmiraal.nl/documenten 
 
In dit document zijn een aantal bijlagen beschikbaar, onder andere: 
 

• Verschillende vormen van kindermishandeling  
• Sociale kaart (relevante telefoonnummers) 
• Signalenlijsten 
• Observatielijst 

 
Deze documenten kunnen gebruikt worden als er vermoedens zijn van kindermishandeling 
en huiselijk geweld.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 en of ze deze doelen uitvoert in de praktijk. In de vorige nieuwsbrief werden de 4 
doelen benoemd. Hieronder een uitleg van het derde doel: 
 



Ø Sociale competentie 
Om sociale competenties te ontwikkelen is omgang met leeftijdsgenootjes van belang. Het 
gaat hierbij om bijvoorbeeld communiceren, samenwerking, het helpen van anderen, in een 
ander kunnen verplaatsen en conflicten hanteren. Op de volgende manieren kan een 
gastouder werken aan de sociale competentie van kinderen: 
 

• De gastouder biedt de ruimte om de kinderen samen te laten spelen. De kinderen 
worden hierbij gestimuleerd om samen te spelen en samen te delen.  

• De gastouder toont voorbeeldgedrag en leert hoe kinderen met elkaar om kunnen 
gaan. 

• Complimenten geven aan kinderen zodra het goed gaat, en benoemen en uitleggen 
geven bij wat niet goed gaat is hierbij belangrijk.  

• De kinderen leren om voor zichzelf op te komen. 
• Kinderen van verschillende leeftijden leren met elkaar omgaan en elkaar te helpen. 
• Geef de tijd om de kinderen zelf een conflict op te lossen. De gastouder kan helpen 

door het stellen van vragen aan beide kinderen en het samen bedenken van een 
oplossing voor het conflict en als nodig begeleiden bij de verontschuldiging.  

• Om conflicten zoveel mogelijk te kunnen voorkomen is het raadzaam om regels en 
afspraken op te stellen. De kinderen moeten hierbij op het niveau van het kind een 
uitleg krijgen bij wat de regels inhouden. Als een kind zich niet aan de regels en/of 
afspraken houdt kan een kind hierop gewezen 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.  
 
Afgelopen woensdag is er een enquête verstuurd onder alle vraagouders 
wat fungeert als alternatieve oudercommissie. Vraagouders kunnen hierin hun mening geven 
over bepaalde onderwerpen. De uitslag van de enquête wordt (net als voorgaande jaren) in 
een nieuwsbrief bekend gemaakt. Graag vraag ik ouders om deze enquête in te vullen. 
Alvast bedankt!  


