
 
 
Nieuwsbrief december 2018	
Nieuws 
 

Ø Fijne feestdagen 
Gastouderbureau de Admiraal wenst iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig 2019!  
 

 
 

Ø Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 2019 
De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is per januari 2019 aangepast. In de 
bijlage bij deze nieuwsbrief is de aangepaste meldcode te vinden. Dit is een groot document. 
Om het wat makkelijker te maken heb ik een verkorte versie gemaakt en deze ook 
bijgevoegd. Gastouders, print deze verkorte versie uit, lees dit door en stop het in je 
locatiemap!  
 
Belangrijk: Gastouders wie een link van mij hebben ontvangen voor het volgen van een e-
learning, zorg dat je de online cursus z.s.m. volgt! Ik ontvang graag uiterlijk 31 januari 2019 
een certificaat van jullie. Het is verplicht deze e-learning te volgen. 
 

Ø Betalingen en jaaropgave 2018 
 
In januari 2019 worden de jaaropgaven over geheel 2018 opgesteld en verstuurd naar de 
ouders, gastouders en de belastingdienst. Zorg ervoor dat alle openstaande betalingen van 
2018 (dus ook van december 2018) uiterlijk op 20 januari 2019 zijn betaald. Is dit niet het 
geval, dan moet u mogelijk kinderopvang toeslag terugbetalen! 
 
 

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 positief opvoeden (2-12 jaar) 
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. Deze cursus kan je deze tips geven. 
Locatie: Castricum en Alkmaar 
Start: 16-05-2019 en 24-09-2019 
Meer informatie: https://www.ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-
bijeenkomsten/cursussen/cursus-positief-opvoeden-(2-12-jaar).aspx  
 

Ø Cursus positief opvoeden (2-12 jaar) ONLINE! 
Deze cursus geeft jou antwoord op de vragen over het gedrag van je kind. In deze cursus 
leer je 17 verschillende opvoedvaardigheden. Je kiest zelf welke je wil gebruiken, dit kan ook 
steeds wisselen. Zo ontwikkel je een opvoedaanpak die helemaal op maat is voor jouw 
(opvang)kind en jullie gezin. Heb je interesse schrijf je dan snel in! De GGD heeft maar een 
beperkt aantal gratis codes beschikbaar.  
Meer informatie: https://www.ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-
bijeenkomsten/cursussen/cursus-positief-opvoeden-(2-12-jaar)-online-1.aspx 
 

Ø Cursus peuter in zicht 
Opvoeders van peuters kennen de lastige momenten van peuters wel: een driftbui, niet 
willen eten, niet willen luisteren, ruzie met andere kinderen. Hoe ga je nu op een positieve 
manier om met deze momenten? Tijdens deze cursus ga je hiermee aan de slag. 
Locatie: Alkmaar 
Start: 07-02-2019 
Meer informatie: https://www.ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-
bijeenkomsten/cursussen/cursus-peuter-in-zicht.aspx 
 
 
 

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 
 
Vanaf 1 januari 2019 geldt een nieuwe meldcode kindermishandeling. Gastouderbureau De 
Admiraal is op dit moment druk bezig om deze nieuwe meldcode op te stellen.  
 
De meldcode wordt bij ieder intakegesprek en bij ieder jaarlijks voorgangsgesprek met 
gastouders besproken. Om de gastouders nog meer scholing te kunnen aanbieden zullen de 
gastouders een e-learning Meldcode Kindermishandeling (inclusief nieuw afwegingskader) 
gaan volgen. Deze wordt door gastouderbureau De Admiraal vergoed en is verplicht.  

 
 
 
In de bijlage de vernieuwde meldcode! Ook is er een 
verkorte versie toegevoegd. Lees deze door en stop deze in 
je locatiemap!  



 

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. 
 


