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Ø Landelijke stakingsdag 15 maart 2019 
Op vrijdag 15 maart 2019 is een landelijke stakingsdag van leerkrachten in het basis, 
middelbaar en hoger onderwijs. Met de acties hopen de bonden druk te zetten op de politiek 
om meer te investeren in het onderwijs en daarmee ‘dalende leerlingprestaties en de 
lerarentekorten’ tegen te gaan. Regel op tijd met uw gastouder of zij wellicht de hele dag 
kunnen komen als dit noodzakelijk is!  
 

Ø Hinder bij verhuizing opvanglocatie 
De laatste tijd komt steeds vaker naar voren dat er knelpunten zijn omtrent verhuizing van 
opvanglocatie (als een gastouder bijvoorbeeld een nieuw huis heeft gekocht). Er zijn 
discussies gaande over hoe dit op te lossen, hier wordt nog over gesproken. Wel is het 
handig om al als je weet dat je gaat verhuizen direct contact op te nemen met de gemeente 
hoe dit het beste en snelste geregeld kan worden. In dit soort situaties is voorrang van 
inspectie door de GGD in overleg mogelijk. 
 

Ø Bakken voor KIKA 
De bak actie van KIKA gaat weer van start! Naar het idee van ‘Heel Holland bakt’ roepen zij 
iedereen op om in actie te komen door lekkere en gezonde dingen te bakken. Ook de 

allerkleinsten kunnen meedoen door te knutselen en te kleuren over 
het thema. Je kan een themapakket bestellen met verhalen, 
opdrachten etc. Je hebt nog 3 dagen de tijd om je aan te melden! De 
bedoeling is dat je samen met je opvang kinderen geld inzamelt voor 
KIKA door koekjes, taartjes etc. te verkopen. Kijk voor meer 
informatie op: https://www.actievoorkika.nl/bakkenvoorkika 
 

 
Ø Facebook pagina ‘Peuterleidsters en meer’ 

Ontzettend leuke facebook pagina beschikbaar voor alle 
ouders/gastouders. Op deze pagina worden dagelijks hele leuke (en vaak 
simpele) activiteiten gedeeld geschikt voor peuters.  
 
 
 

 
 

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 (opvang) 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. 
 
Locatie: Thuis 
Start: Zelf in te delen 
Meer informatie:	https://www.ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-
bijeenkomsten/cursussen/cursus-positief-opvoeden-(2-12-jaar)-online-1.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 
 
Vanaf 1 januari 2019 geldt een nieuwe meldcode kindermishandeling. Gastouderbureau De 
Admiraal heeft deze nieuwe meldcode geïmplementeerd bij haar gastouders. De volledige 
meldcode is te vinden op: https://www.gastouderbureauadmiraal.nl/documenten/ 
 
Er is een handige app ontwikkeld over de meldcode kindermishandeling. Daarin staan alle 
stappen duidelijk uitgelegd van de verschillende routes. Er staat stap voor stap uitgelegd wat 
je moet doen bij een vermoeden en hoe je dit moet aanpakken. Een handig hulpmiddel dus! 

 
 
De app heet: Meldcode KO  
 



 

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. 
Weten jullie de doelen nog? 

Ø Het bieden van emotionele veiligheid 
Ø Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties 
Ø Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties 
Ø Het overbrengen van normen en waarden 

 

 
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. 
 


