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Ø Zomervakantie 
De schoolvakantie is weer ten einde, alle kinderen zitten alweer een paar dagen op school. 
De Admiraal hoopt dat iedereen genoten heeft van het prachtige weer wat wij gehad hebben 
in de vakantie. Geeft u als ouder en als gastouder op tijd door aan elkaar wanneer jullie met 
vakantie zijn?  
 

Ø GGD inspectie 
Op 11 juli 2018 is de GGD bij Gastouderbureau De Admiraal langs geweest voor de 
jaarlijkse inspectie. Alle onderdelen van de inspectie zijn positief beoordeeld en er dus een 
positief rapport is opgesteld. Op de website www.gastouderbureauadmiraal.nl is het 
inspectierapport terug te vinden. 
 

Ø KIDDI app 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een app ontwikkeld waarin andere 
meerdere (kinder)ziektes worden uitgewerkt. Hoe kun je het herkennen, is het besmettelijk, 
wat kun je als beroepskracht doen, moet er een melding worden gedaan bij de GGD en mag 
het kind komen naar de opvang. Een erg handige app dus!  
 

Ø Bakken voor KiKa 
Naar het idee van ‘heel holland bakt’ roept KiKa iedereen op om in actie te komen door 
lekkere en gezonde dingen te bakken. Trommel alle papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, 
familieleden, buren en vrienden op, want al dat lekkers moet uiteindelijk natuurlijk geproefd 
(en gekocht) worden om zo KiKa te steunen! Op https://www.actievoorkika.nl/bakkenvoorkika 
staat meer informatie over deze actie en je kunt je hier aanmelden 
 
 

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 Pedagogisch Component voor professionele opvoeders 
Verdiep uzelf in de pedagogiek van het vak gastouder en leer van de tips 
en verhalen uit de praktijk via e-learning video’s. In deze laagdrempelige 
zelfstudie vindt u een uitstekende pedagogische basis en bewustwording 
voor het gastouderschap. Na deze studie kan een online examendeel 
worden aangeschaft waarmee u een certificaat en bijbehorende 
raamsticker ontvangt (zodat ouders ook kunnen zien dat jij gecertificeerd 
bent). De studie kost €89,95 en het bijbehorende examen kost € 59,95. 



 
Op deze website is de studie te vinden: https://www.kinderwijstv.nl/home/nl-
nl/shop/product/8/pedagogische-component-voor-professionele-opvoeders 
 

Ø Cursus positief opvoeden (2-12 jaar) ONLINE! 
Deze cursus geeft jou antwoord op de 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 
(opvang)kind en jullie gezin. Heb je interesse schrijf je dan snel in! De GGD heeft maar een 
beperkt aantal gratis codes beschikbaar.  
Meer informatie: https://www.ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-
bijeenkomsten/cursussen/cursus-positief-opvoeden-(2-12-jaar)-online-1.aspx 
 
 

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 
 
Vanaf 1 januari 2019 wordt de wetgeving rondom de meldcode aangepast: melden bij Veilig 
Thuis wordt bij vermoedens van acute en structurele onveiligheid verplicht. Hiervoor is een 
afwegingskader in de meldcode toegevoegd aan stap 5 (oranje vakjes). Het is van belang 
dat beide afwegingen in deze volgorde worden genomen. Bij twijfel over een vermoeden van 
huiselijk geweld of kindermishandeling is het verplicht om Veilig Thuis te raadplegen.  

 
 
Beroepskrachten moeten een melding doen bij Veilig Thuis in de volgende situaties: 

• Meldnorm 1: In ALLE gevallen van acute onveiligheid en/of structurele 
onveiligheid en disclosure. 

• Meldnorm 2: In alle ANDERE gevallen waarin de beroepskracht meent dat hij, 
gelet op zijn competenties, zijn verantwoordelijkheden en zijn professionele 
grenzen, in onvoldoende mate effectieve hulp kan bieden of kan organiseren bij 
(risico’s op) huiselijk geweld en/of kindermishandeling. 

• Meldnorm 3: Wanneer een beroepskracht die hulp biedt of organiseert om 
betrokkenen te beschermen tegen het risico op huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling, constateert dat de onveiligheid niet stopt of zich herhaalt. 

 



Op de volgende website is in een duidelijk filmpje uitgelegd wat er precies gaat veranderen 
(gastouders kijken jullie hier alvast naar?): https://www.augeo.nl/nl-
nl/meldcode/afwegingskader  
 
 

Pedagogisch beleidsplan 
 
In elke nieuwsbrief komt een onderwerp uit het pedagogisch beleidsplan aan de orde. 
Ditmaal wordt aandacht besteed aan de basis waarop het beleidsplan is ontwikkeld, namelijk 
de vier pedagogische basisdoelen.  
 
Gastouderbureau De Admiraal werkt met de vier belangrijke pedagogische basisdoelen die 
zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang:  
 
- Emotionele veiligheid,  
- persoonlijke competentie,  
- sociale competentie  
- overdracht van waarden en normen.  
 
Deze doelen gelden voor kinderen in de leeftijd van 0 totdat zij naar de middelbare school 
gaan. Deze doelen helpen gastouders om ontwikkeling bij de kinderen te stimuleren. In de 
evaluatiegesprekken met de gastouders wordt aandacht besteed aan het werken met 
bovenstaande doelen, op welke manier werken zij aan deze doelen, wat kunnen zij doen om 
nog meer aan deze doelen te werken?  
 
 

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. 
 


