
 
 
Nieuwsbrief december 2020	
Nieuws 
 

Ø GGD inspectie 
Op 28 augustus 2020 heeft gastouderbureau de Admiraal de jaarlijkse inspectie van de GGD 
gehad. Jaarlijks worden alle gastouderbureaus (minimaal) één keer per jaar 
steekproefsgewijs bezocht in het kader van naleving Wet kinderopvang door een 
toezichthouder van de GGD. De inspectie is goed verlopen, gastouderbureau de Admiraal 
voldoet aan alle getoetste voorwaarden. Er kwam 1 puntje naar voren wat gewijzigd moest 
worden binnen de herstelperiode. Dit ging over een kleine fout in de meldcode 
Kindermishandeling. In het stappenplan welke gevolgd moet worden als er een vermoeden is 
van kindermishandeling stond genoteerd: de gastouder is verantwoordelijk voor stap 1, 2, 3. 
Hier moest bij staan dat dit in overleg kan met het gastouderbureau/aandachtsfunctionaris 
gebeurd. Deze fout is hersteld. Voor de rest waren er geen bijzonderheden. Het gehele 
inspectierapport is te lezen op www.gastouderbureauadmiraal.nl  
 

Ø Coronavirus 
Helaas hebben wij nog steeds te maken met het coronavirus. Daarom is het van belang dat 
gastouders en ouders zich nog steeds aan de corona maatregelen houden. Het protocol 
kinderopvang en de beslisboom is nog van kracht. Bijgevoegd de huidige beslisboom en het 
protocol kinderopvang.  
 
Belangrijk! In de beslisboom mist 1 onderdeel: huisgenoten van kinderen van 0 jaar t/m 
groep 2 met klachten die passen bij corona en daarnaast ook koorts of benauwdheid hebben 
mogen gewoon naar de opvang/school. Het zieke kind zelf blijft wel thuis. Gaat het om 
oudere kinderen (vanaf groep 3) dan moeten wel alle huisgenoten thuis blijven. 
 
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 Bereikbaarheid  
Bereikbaarheid gastouderbureau de Admiraal: 
Maandag: 17:00 – 21:00 uur * 
Dinsdag: 9:00 – 21:00 uur 
Woensdag: 9:00 – 21:00 uur 
Donderdag: 17:00 – 21:00 uur* 
Vrijdag: 9:00 – 21:00 uur 
* Een Whatsapp bericht sturen kan natuurlijk altijd. Mocht iets prioriteit hebben zal ik uiteraard altijd even de 
gelegenheid nemen om terug te bellen. 
 
  



Ø Jaaropgave 
Het is alweer de laatste maand van het jaar. Dat betekend ook weer het einde van een 
opvangjaar. In januari ontvangen alle ouders/verzorgers en gastouder de jaaropgave. Deze 
is nodig als bewijs van de afgenomen en betaalde opvang. Alleen betaalde facturen worden 
meegenomen in de jaaropgave. Het zou fijn zijn voor uzelf en voor mij als de urenregistraties 
van december zo snel mogelijk worden ingevoerd zodat de facturen ook snel betaald kunnen 
worden. Dit zal de minste problemen opleveren bij een eventuele terugvordering van de 
kinderopvangtoeslag in verband met een niet betaalde factuur.  
 
 

Cursussen 
U kunt weer meedoen aan cursussen aangeboden door GGD Hollands Noorden! 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!  
 
In verband met de corona maatregelen worden de meeste cursussen tijdelijk digitaal 
aangeboden. 
 

Ø Cursus Positief Opvoeden (2-12 jaar) ONLINE 
Deze cursus geeft jou antwoord op 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 kind 
en jullie gezin. Deze cursus is gratis! En kan thuis online gevolgd worden. Meer informatie en 
inschrijven: https://www.ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-
bijeenkomsten/cursussen/cursus-a-positief-opvoeden-(2-12-jaar)-online.aspx 	
 
 

 
 

Ø Cursus peuter in zicht 
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. De cursus is gratis! 
Meer informatie en inschrijven: https://www.ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-
bijeenkomsten/cursussen/cursus-peuter-in-zicht.aspx  
Locatie: Schagen   Startdatum: 12-01-2021 
  

Ø Professionele babyopvang  
Voor 1 januari 2023 moeten alle beroepskrachten in de kinderopvang specifieke scholing 
voor babyopvang hebben gevolgd. Het is nog niet geheel duidelijk of dit ook geldt voor de 
gastouderopvang. Het is een zeer waardevolle aanvulling op het gastouderschap dus ik raad 
het zeker aan. Mocht je als gastouder al geïnteresseerd zijn in deze scholing raad ik 
BabyWijs aan via Kinderwijstv. 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.  



Kosten: € 149,95 voor de complete module bestaande uit 5 online leermodules. De modules 
kunnen ook los gevolgd worden voor € 29,95 of € 39,95.  
Meer informatie: https://www.kinderwijstv.nl/home/nl-nl/shop/section/6/babywijs-
professionele-babyopvang  
 

 
Wisten jullie dat investeringen in cursussen aftrekbaar zijn voor de belasting? 
 

 
Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 
 
In oktober 2020 heb ik het certificaat ‘Basistraining aandachtsfunctionaris 
Kindermishandeling en Huiselijk Geweld’ behaald. Dit betekend dat ik mij meer heb kunnen 
verdiepen in de werkwijze omtrent het begeleiden van gastouders bij vermoedens en het 
maken van meldingen. Dit betekent dat ik gastouders en ouders/verzorgers nu beter kan 
informeren en ze zelf kan ondersteunen.  
 
Ook bij kleine vragen mogen jullie mij bellen voor advies. En Veilig thuis kan uiteraard ook 
altijd gebeld worden. Tevens heeft veilig thuis sinds kort een chat functie waarbij anoniem 
een vraag gesteld kan worden. 
 
Website: www.veiligthuis.nl  
Telefoon: 0800-2000 (24 uur per dag) 
 

 
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 eerste doel: 
 

Ø Het bieden van emotionele veiligheid. 
Dit betreft structuur en duidelijkheid voor een kind, een goede band met de gastouder, 
aansluiten bij individuele behoeften en een goede samenwerking tussen gastouders en 
vraagouders. Denk bijvoorbeeld aan structuur in de dagindeling, rituelen, aandacht, liefdevol 
zijn, zorgzaam, interesse hebben in het kind, het geven van uitleg en informatie op het 
ontwikkelingsniveau van het kind en het voeren van overdrachtsgesprekjes. Dit laatste is in 
de corona tijd soms wat lastiger geweest. Daarom zullen overdrachten op dit moment vaker 
anders plaatsvinden. Denk aan een overdrachtsschriftje, via whatsapp of telefonisch. 
Mochten er gastouders en ouders/verzorgers zijn die ergens tegenaan lopen hiermee dan 
kunnen we samen kijken hoe we dit kunnen verbeteren. 

  
 
 



 
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.  
 
De komende maand wordt 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. 


