
 
 
Nieuwsbrief januari 2020	
Nieuws 
 

Ø Een nieuw jaar! 
Voor iedereen nog de beste wensen voor 2020! Ik hoop dat iedereen fijne dagen heeft 
gehad. Door drukte bij gastouderbureau De Admiraal is er al een tijd geen nieuwsbrief uit 
geweest. Excuses hiervoor. 

 
 

Ø Jaaropgaven 2019 
Het jaar 2019 is achter de rug. Dit betekend dat de jaaropgaven binnenkort de deur uit 
kunnen. Zowel gastouders en vraagouders zullen deze jaaropgaven ontvangen per email en 
zijn terug te vinden in de online omgeving van gastouderbureau De Admiraal. Zorg ervoor 
dat alle openstaande facturen uiterlijk 31 januari 2020 bij mij binnen zijn zodat u over alle 
afgenomen uren in 2019 recht heeft op kinderopvangtoeslag. Mocht een factuur na deze 
datum betaald worden kan het zijn dat er kinderopvangtoeslag bij u wordt teruggevorderd en 
pas in 2021 wordt rechtgetrokken. 
 
Bewaar de jaaropgaven goed! Deze zijn nodig voor de aangifte inkomstenbelasting en 
kinderopvangtoeslag. 
 

Ø Gastoudertarieven 2020 
Een aantal gastouders hebben een tariefswijziging doorgevoerd voor 2020, hiervoor hebben 
jullie een wijzigingsformulier ondertekend of een nieuwe overeenkomst ontvangen. Nog even 
een tip: check de aangevraagde kinderopvangtoeslag! Klopt het nog? Wellicht kan het 
uurtarief verhoogd worden, het maximaal te vergoeden uurtarief in 2020 is € 6.27 per uur per 
kind (afhankelijk van het inkomen). Ook de bureaukosten mogen meegenomen worden 
hierin.  
 
Even een voorbeeld: het uurtarief bij de gastouder is € 5,75, de bureaukosten zijn € 40,- per 
maand en uw kind neemt 100 uur per maand af dan mag er € 0,40 bovenop het uurtarief 
worden meegenomen, dus totaal € 6,15 (rekensom: €40,- gedeeld door 100 uur). 
 

Ø Veranderingen voor de kinderopvangtoeslag 
Komend jaar staat er een verandering op de planning bij de belastingdienst. Halverwege 
2020 zijn kinderopvangorganisaties verplicht om iedere maand een overzicht van de 
afgenomen uren door te sturen naar de belastingdienst. Hierdoor kan de belastingdienst 
eerder ingrijpen in geval van teveel of te weinig aangevraagde kinderopvangtoeslag. Het is 
nog niet bekend hoe het precies in zijn werk gaat. Zodra hier meer over bekend is zal ik jullie 
hierover informeren. 
 



Ø Onderwijsstaking 
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari is er weer een onderwijsstaking. Vraag bij de school 
na of zij hieraan meedoen. Niet iedere school doet hieraan mee! Mochten jullie extra opvang 
nodig hebben vraag dit dan op tijd aan bij de gastouder!  
 

Ø Verhuizing 
Gastouderbureau de Admiraal gaat in maart/april verhuizen. Het nieuwe adres wordt: 
Wintereik 10, 1853 AT Heiloo. De verhuizing zal geen gevolgen hebben voor de 
aangevraagde kinderopvangtoeslag. Mocht ik vanwege klussen/verhuizen minder bereikbaar 
zijn zal ik jullie tegen die tijd informeren. 

 
 

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 
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: Alkmaar / Hollands Kroon    Startdatum: 20-10-2020 / 01-09-2020 
 

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 
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 
 
Tips en advies: Veilig Thuis. 
www.vooreenveiligthuis.nl 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. 
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. 
 


