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Ø Bereikbaarheid Gastouderbureau de Admiraal 
Vanwege een nieuwe functie als pedagogisch coach en beleidsmedewerker binnen de 
kinderopvangorganisatie waar ik reeds werkte is mijn bereikbaarheid veranderd: 
Maandag: 15:00 – 21:00, 
Dinsdag: 15:00 – 21:00, 
Woensdag: 9:00 – 21:00, 
Donderdag: 15:00 – 21:00, 
Vrijdag: 9:00 – 21:00. 
 
Binnen deze tijden ben ik het beste telefonisch bereikbaar en plan ik de afspraken in met 
gastouders en vraagouders. Doordat ik vaak afspraken buiten de deur heb kan ik niet altijd 
de telefoon aannemen. Handig is om dan de voicemail in te spreken of een whatsapp bericht 
te sturen. In schoolvakanties ben ik over het algemeen vaker bereikbaar. 
 

Ø Enquête 
Onder de vraagouders is een enquête verstuurd als onderdeel van de alternatieve 
ouderraad. Nog niet alle ouders hebben de enquête ingevuld. Zou u dit nog willen doen? 
Doordat er nog geen ouderraad is aangesteld wordt er eenmaal per jaar een enquête 
gehouden onder de vraagouders om zo de mening van de vraagouders naar voren te halen. 
In de volgende nieuwsbrief wordt de uitslag van de enquête beschreven. 
 

Ø Coole Kids Box 
Dit bedrijf stuurt de gastouder iedere 2 maanden een nieuwe box (met een thema) met 
verschillende materialen erin op het goed van; basisvaardigheden, aandacht en concentratie, 
zintuiglijke waarnemingen, inzicht en logica, motoriek, sociaal-emotioneel. Gastouder kunnen 
elke 2 maanden deze nieuwe box ontdekken en daarmee spelenderwijs ontwikkelen. De box 
is verkrijgbaar vanaf € 39,- per maand. In september kan de box gratis voor 2 weken 
uitgeprobeerd worden! Meld je aan via de website: www.coolekidsbox.nl  

 
Ø Maximum uurprijs kinderopvangtoeslag 2020 

In de gastouderopvang is de grens waarvoor maximaal kinderopvangtoeslag ontvangen kon 
worden in 2019 € 6,15 per uur per kind. In 2020 zal dit verhoogd worden naar maximaal       
€ 6,27 per uur per kind. 
 
 
 
 
 



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 Summerschool 2019-07-16 
Leer deze zomer bij vanaf je vakantieadres! Je doet interessante kennis op in de 
SummerSchool van KinderWijs TV. Er komen 8 verschillende onderwerpen aan bod waar 
een certificaat voor behaald kan worden. Voor al deze onderwerpen betaald u € 49,95: 

- Positief opvoeden 
- Risicovol spelen 
- Groen moet je doen 
- Mediawijsheid 
- Voedselveiligheid 
- ADHD 
- Communicatie 
- Focus op baby’s. 

 
 

Ø Verkorte gastouder opleiding 
Ken je iemand die graag gastouder zou willen worden maar geen bevoegd diploma heeft? Er 
is een verkorte diplomaroute beschikbaar voor de opleiding Helpende Zorg en Welzijn niveau 
2 specialistatie gastouder. De opleiding duurt 4 tot 8 maanden en kost € 1152,90. Je heb 
hiervoor wel meerdere jaren oppaservaring voor nodig. Op de volgende site is meer 
informatie te vinden:  
https://www.kennisnetwerkgastouderopvang.nl/gastouderopleiding-hzw-2/ 

 
 

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 
 
Stap 1 en 2 van de meldcode. 
Voor gastouders is een belangrijke rol weggelegd in stap 1 en 2 van de Meldcode: het 
objectief signaleren en indien nodig laagdrempelig in gesprek gaan (navragen, checken, 
verhaal halen) met betrokkenen en rapporteren. Dit verzamelen van objectieve feiten in een 
dossier vormt, bij een blijvend vermoeden, de basis van een gesprek of overleg in stap 3 
voor de aandachtsfunctionaris / veilig thuis. Zonder objectieve feiten kan de 
aandachtsfunctionaris of een medewerker van Veilig Thuis niets betekenen voor een 
objectief eerste gesprek richting de ouders.  

 



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 

 
Het is soms lastig om dit rijtje in een keer op te ratelen. Een tip hierbij is: Denk na over een 
dag in de opvang. De kinderen komen binnen, je zorgt ervoor dat zij zich veilig en welkom 
voelen (emotionele veiligheid), je bied de kinderen meerdere activiteiten aan op 
verschillende ontwikkelingsgebieden (persoonlijke competenties) en je bied begeleiding bij 
samenspel van de kinderen (sociale competenties). Hierbij zorg je er tevens voor dat 
kinderen leren hoe zij met elkaar om moeten gaan, welke regels hieraan verbonden zijn 
(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. 
 


