GOB NIEUWS
Juli 2017
Beste gast- en vraagouders,
De zomervakantie staat voor de deur en het belooft een mooie zomer te worden!
Kinderwoud staat in de zomervakantie in het teken van het thema Er op uit!
Als presentje krijgen alle kinderen die via Kinderwoud worden opgevangen een rugzakje dat ze kunnen meenemen
als ze er op uit gaan. In het tasje zit een vrijkaartje voor de Naturij in Drachten en een vakantiekaart waarop u als
gastouder nog een persoonlijke boodschap aan uw gastkind kunt schrijven. En wie de leukste foto van de
Kinderwoud tas Er op uit! instuurt maakt kans op een uitje voor het hele gezin!
We stellen het op prijs als u met ons mee doet. Op de website van Kinderwoud vindt u onder Nieuws de
themawaaier die bij het thema Er op uit! hoort.
In deze nieuwsbrief leest u onder andere over aandachtspunten van de GGD, ureninvoer in de vakantie,
de meldcode, de Lokale Oudercommissie, het minimumloon vanaf 1 juli 2017, Kinderwoud TV en EHBO.
Heeft u vragen en/of opmerkingen, laat u het ons
dan gerust weten.
Veel leesplezier en een mooie zomer!
Hartelijke groet,
Frederika Couperus
Coördinator
Gastouderbureau Kinderwoud
06 5168 0173
frederikacouperus@kinderwoud.nl

Kinderwoud gaat er op uit deze zomer!
Op maandag 24 juli start het nieuwe thema ‘Er op uit!’. In de zomer is buiten veel te beleven en te ontdekken. Het is
fijn om samen met vriendjes lekker buiten te spelen en er op uit te gaan. In de regen of met de zon op je gezicht.
Met je laarzen in de modder stampen, kikkervisjes vangen, hutten bouwen of gewoon lekker schommelen. Als je er
met zijn allen op uit gaat kom je van alles tegen!
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Afspraken ureninvoer vakanties
In de vakantieperiode ontvangen we regelmatig vragen over de uren die de gastouder mag schrijven.
In het kort beschrijven we hieronder de regels die Kinderwoud hanteert.
Voor reguliere gastopvang geldt:

Als de gastouder vakantie heeft, mag hij/zij geen uren schrijven

Als de vraagouder vakantie heeft en de gastouder wél beschikbaar is, dan mag de gastouder in ieder geval de
minimale urenafname declareren. Dit is 22 uren per maand voor kinderen tot 4 jaar en 13 uren per maand
voor kinderen van 4 jaar en ouder.
Voor Thuisopvang geldt:

De opvangouder heeft recht op 4 weken doorbetaalde vakantie per jaar. Vraagouder en opvangouder spreken
in onderling overleg af welke weken dit betreft. Wanneer de vraagouder, buiten deze 4 weken, nog een aantal
weken geen opvang nodig heeft, dan krijgt de opvangouder de contracturen doorbetaald in deze weken.
Wanneer vraagouder en gastouder afwijken van bovenstaande gaan wij er vanuit dat dit in goed onderling overleg
gebeurt.

GGD inspecties
De GGD gaat dit jaar tijdens de inspecties bij de gastouders meer aandacht besteden aan de Meldcode Huiselijk
Geweld en Kindermishandeling. Het is dus goed om hiervan op de hoogte te zijn.
Verder krijgen we regelmatig van de GGD inspecteur terug dat gastouders nog steeds losse matrasjes gebruiken in
de campingbedjes. In verband met de veiligheidsrisico’s is dit niet toegestaan. Ook niet als de ouders hiervoor
toestemming geven. Wilt u hierom denken?
Een ander aandachtspunt is het halen en brengen van kinderen van/naar school door anderen dan de gastouder zelf
(stagiaires, opa’s en oma’s e.d.) of het onder toezicht laten van kinderen door derden op het opvangadres. Hierover
zegt de GGD het volgende:
Volgens de wet moet je als gastouder de opvang op een verantwoorde manier geregeld hebben. Hieronder valt ook
de permanente aanwezigheid van jou als gastouder.
 In de professionele opvang laten we kinderen niet alleen. Voor oudere kinderen vanaf ongeveer 9 jaar kan dat
anders zijn, afhankelijk van de ontwikkeling en zelfstandigheid van het kind, met schriftelijke toestemming van de
ouders. Afspraken en werkwijzen zijn schriftelijk vastgelegd. Ondanks schriftelijke toestemming van ouders blijft de
gastouder altijd verantwoordelijk voor de opvang. Het gastouderbureau is verantwoordelijk voor het gevoerde beleid
hierin.
 De gastouder blijft bij de jongste kinderen aangezien deze kinderen het kwetsbaarste zijn (m.n. voor kinderen tot
4 jaar). Een vrijwilliger kan oudere kinderen halen en brengen van school of naar een sportclub, mits dit structureel
gebeurt. Elke opvangsituatie is weer anders. Het gaat erom dat de oplossing op een verantwoorde manier is geregeld en op papier wordt vastgelegd
 Risico’s en bijbehorende afspraken m.b.t. het vervoer dienen in de risico-inventarisatie te zijn vastgelegd.
 Het gastouderbureau en de ouders moeten van de werkwijze op de hoogte zijn gesteld.
Kortom; schakelt u als gastouder af en toe derden in, maak hierover dan afspraken met de individuele ouders. De
ouders dienen een toestemmingsformulier te tekenen, waarin u omschrijft voor welke situaties u derden inschakelt.
Het Gastouderbureau Kinderwoud ontvangt dit formulier dan ook graag van u.
Indien u structureel anderen inschakelt, dient voor hen tevens een VOG te worden aangevraagd.
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Informatieavonden Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
In mei heeft het Gastouderbureau Kinderwoud twee informatieavonden voor gastouders georganiseerd over de
Meldcode Huiselijk Geweld. In totaal hebben 70 gastouders een van deze informatieavonden bezocht. Een mooie
opkomst dus!
Belinda Veen, clustermanager bij Kinderwoud en voorheen werkzaam bij Jeugdzorg Friesland, heeft de gastouders
meegenomen in de stappen die gezet moeten worden bij zorg om een kind. Door middel van onder andere een
kennisquiz en een casus zijn de gastouders actief betrokken bij het onderwerp. Het waren leerzame, interactieve
avonden. De deelnemende gastouders hebben een certificaat van deelname ontvangen.
Gastouders die niet aanwezig konden zijn, krijgen tijdens een contactmoment met de bemiddelingsmedewerkster
van het Gastouderbureau de aangepaste formulieren van de Meldcode aangereikt. Op dat moment wordt ook het
stappenplan met de gastouder doorgenomen. De meldcode is tevens te vinden op de website van Kinderwoud onder
Links en Downloads.

Herhalingslessen EHBO
De eerstvolgende herhalingslessen EHBO vinden plaats op woensdag 20 september 2017.
De gastouders die een EHBO-certificaat hebben met vervaldatum 1 oktober 2017 en de herhalingsles
nog niet hebben gevolgd, ontvangen hiervoor binnenkort een persoonlijke uitnodiging. Indien u geen uitnodiging
ontvangt, maar uw certificaat wel moet verlengen, vragen wij u contact met ons op te nemen. Volgt u EHBO via een
ander gastouderbureau, denkt u er dan aan ons een kopie van het certificaat te sturen?

Lokale Oudercommissie (LO)
Kinderwoud vindt het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de opvang van hun kinderen.
Als lid van de Lokale Oudercommissie (LO) van het Gastouderbureau vertegenwoordigt u de belangen van de
ouders en kinderen die gebruik maken van deze opvangvorm. Hierdoor kunnen wij ons, als organisatie, blijven
verbeteren.
LO Gastouderbureau
Inmiddels hebben wij drie enthousiaste ouders bereid gevonden die namens alle vraagouders zitting nemen in de
Lokale Oudercommissie van het Gastouderbureau. Twee van hen hebben een overleg gehad met de
coördinator van het Gastouderbureau, waarbij gesproken is over wat zij belangrijk vinden in de gastouderopvang en
welke landelijke ontwikkelingen er zijn. De derde ouder sluit in september aan en vanaf dat moment heeft het
Gastouderbureau een officiële Lokale Oudercommissie!
Wat doet de LO?
De LO komt ongeveer drie keer per jaar bij elkaar, waarbij Frederika Couperus, coördinator van het
Gastouderbureau, aansluit. In dit overleg wordt besproken wat de lopende zaken zijn binnen Kinderwoud en kan er
op onderdelen advies worden gevraagd. Tevens bestaat de mogelijkheid om signalen af te geven die betrekking
hebben op de opvang. De Centrale Oudercommissie (CO) van Kinderwoud vertegenwoordigt alle Lokale Oudercommissies. De LO’s ontvangen per mail tevens de stukken waarover de CO heeft geadviseerd. Jaarlijks worden alle LO’s uitgenodigd voor de jaarvergadering met de CO.
Belangstelling?
Wilt u de LO van het Gastouderbureau komen versterken, neem dan contact op met
Frederika Couperus via: frederikacouperus@kinderwoud.nl. U bent van harte welkom!
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Minimumloon Thuisopvang
Per 1 juli 2017 bedraagt het wettelijk minimumloon in de Thuisopvang € 10,84 per uur. Dit was € 10,74.

Pilot Kinderwoud TV
Binnen Kinderwoud werken de pedagogisch medewerkers op de opvanglocaties sinds een aantal jaren met
Kinderwoud TV. Kinderwoud TV is een instrument dat is ontwikkeld door de Kinderopvang Academie, een externe
partij die zich richt op scholing en ontwikkeling in de kinderopvang. Kinderwoud TV biedt filmpjes, interviews en
videocolleges over verschillende onderwerpen waarmee je in de dagelijkse praktijk van het werken met kinderen te
maken kunt krijgen. Het is daarmee een laagdrempelige manier om de pedagogische kennis op peil te houden, dan
wel te vergroten.
Het Gastouderbureau Kinderwoud heeft het afgelopen jaar met de franchise gastouders (F&F) een pilot gedraaid
met Kinderwoud TV om te kijken of het interessant is om Kinderwoud TV toegankelijk te maken voor alle gastouders.
In het F&F overleg van 1 mei jl. is de pilot geëvalueerd.
In grote lijnen is de uitkomst dat het grootste deel van de F&F’ers zelden gebruik maakt van Kinderwoud TV.
Redenen die hiervoor genoemd werden zijn: weinig tijd, moe na een hele dag werken, niet aansprekende filmpjes
en liever een thema-avond bezoeken. Wij hebben dan ook besloten om per 1 juli te stoppen met Kinderwoud TV
voor gastouders en dit vooralsnog niet beschikbaar te stellen voor alle gastouders. Mocht permanente educatie voor
gastouders vanuit de overheid in de toekomst een verplichting worden, dan bekijken we opnieuw of Kinderwoud TV
voor gastouders een geschikt medium is om het proces van continu leren te ondersteunen.
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