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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 wordt een dezer dagen een enquête verstuurd als onderdeel van de 
alternatieve ouderraad. 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 een nieuwsbrief wordt de uitslag van de enquête beschreven. 
 

Ø Zomervakantie 
Heeft u als ouder al doorgegeven wanneer jullie met vakantie 
zijn aan de gastouder? Wat betreft buitenschoolse opvang, als 
de kinderen de hele dag opgevangen moeten worden 
bespreek dit dan met de gastouder.  
 

Ø Thema zomervakantie 
Aan de gastouders; misschien vinden jullie het leuk om in de 
zomerperiode te werken met een bepaald thema. Hierbij een aantal thema’s als ideeën: 
Kriebelbeestjes, op reis, oef wat warm, de zee. Dit kan jullie wellicht wat handvaten geven 
om ideeën op te doen voor activiteiten. Er is genoeg te vinden op internet!  
 

Ø Discussie verplichte vaccinatie  
Er is al een tijd een discussie gaande over het verplicht vaccineren van kinderen binnen 
kinderopvangorganisaties. Er is 1 kinderopvangorganisatie in de regio welke dit voor alle 
kinderen verplicht heeft gesteld. Gastouderbureau de Admiraal stelt het niet verplicht, dit is 
de keus aan de gastouders zelf. Wel is het wenselijk dat gastouders aan vraagouders 
aangeven als er niet gevaccineerde kinderen worden opgevangen zodat deze ouders zelf de 
keus kunnen maken of zij hun kind daar willen laten opvangen. 



 
 

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 
Opvoeders kennen de lastige momenten wel, een driftbui, niet 
willen eten, niet willen 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. 
Locatie: Alkmaar (meerdere locaties beschikbaar) 
Start: 31-10-2019 
Meer informatie: https://www.ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-
bijeenkomsten/cursussen/cursus-peuter-in-zicht.aspx  
 

Ø Workshop praten met je baby 
Vanaf de geboorte kunnen baby’s op hun eigen manier al ‘praten’. Hoe doen ze dat? En hoe 
kan je daar als ouder/opvoeder op reageren? Tijdens de workshop Praten met je baby krijg 
je daar antwoord op!  
Locatie: Alkmaar, Castricum, Heerhugowaard. 
Datum: 10-10-2019, 13-11-2019, 03-07-2019 
Meer informatie: https://www.ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-
bijeenkomsten/cursussen/workshop-praten-met-je-baby.aspx 
 

Ø Cursus positief opvoeden (2-12 jaar) 
De cursus helpt je de oorzaken van gedragsproblemen te herkennen, hoe je gewenst gedrag 
kunt stimuleren en hoe je om kunt gaan met ongewenst gedrag. De cursus bestaat uit 5 
groepsbijeenkomsten waarin je informatie krijgt en opvoedingsvaardigheden leert.  
Locatie: Alkmaar 
Start: 28-10-2019 
Meer informatie: https://www.ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-
bijeenkomsten/cursussen/cursus-positief-opvoeden-(2-12-jaar).aspx 
 

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 
 
Als bijlage bij de meldcode zijn twee signalenlijsten kindermishandeling en huiselijk geweld 
toegevoegd (signalenlijst 0-4 en 4-12 jaar). De lijsten geven een overzicht van signalen van 
kindermishandeling bij kinderen. De signalenlijst is een hulpmiddel om een vermoeden van 
kindermishandeling te onderbouwen, niet om kindermishandeling te ‘bewijzen’. Vrijwel alle 
genoemde signalen kunnen namelijk een andere oorzaak hebben. Hoe meer van de 
genoemde signalen het kind uitzendt, hoe groter de kans dat er sprake is van 
kindermishandeling. Maar er zijn ook kinderen waaraan niet of nauwelijks valt op te merken 
dat ze worden mishandeld.  
 
Herkent u één of meerdere signalen uit de lijst bij een kind in uw omgeving kunt u informatie 
inwinnen bij Veilig Thuis. Zij kunnen u anoniem advies en begeleiding geven. Bel 0800-2000 
of www.vooreenveiligthuis.nl  
 



 

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. 
 


