NIEUWSBRIEF GOB SPRING
Januari 2014
Voor jullie ligt alweer de tweede nieuwsbrief van gastouderbureau Spring.
Ondertussen hebben we het jaar 2013 achter ons gelaten en zijn we aan een nieuwe jaar begonnen.
Mede dankzij jullie is 2013 een goed jaar geworden. Voor 2013 wil ik jullie bedanken voor de inzet en
het vertrouwen in het gastouderbureau. Wij hopen in 2014 op dezelfde voet verder te kunnen.
Voor ieder een heel gelukkig en gezond 2014 toe gewenst!

Reminder:
Hebben de vraagouders het uurtarief voor 2014 aangepast bij de belastingdienst?
Het uurtarief staat nu op € 5,37.

Jaaropgaven:
Nu 2013 afgesloten is zullen wij als gastouderbureau de jaaropgaven klaar gaan maken voor zowel de
gastouder als de vraagouder.
Als deze aangemaakt zijn, ontvangen jullie deze via de mail van mij.
Controleer even of alle gegevens kloppen, zo niet dan ontvang ik graag een mail van jullie met wat er
niet klopt.
Als alles in orde is, zullen wij de jaaropgaven aanleveren bij de belastingdienst.

BSN-nummers:
Voor op de jaaropgaven moesten wij in het bezit zijn van de BSN-nummers van de ouders. Helaas
hadden wij deze nog niet (nu aangepast op het aanmeldformulier). Door middel van een mail en
medewerking van de vraagouder hebben we ondertussen alle BSN-nummers in ons bezit.
Dank daarvoor!

EHBO:
De datum voor de herhalingscursus voor EHBO wordt donderdag 13 maart.
Meer informatie over waar en hoe laat volgt.

Terug in de tijd:
Op 5 december hebben wij als gastouderbureau al onze aktieve gastouders verblijd met een kleine
attentie, zij kregen een lekkere chocoladeletter met een gedicht erbij.
Er werd door de gastouder erg leuk gereageerd op dit gebaar.
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Controle GGD:
Op woensdag 18 december is de GGD op bezoek geweest op kantoor.
Eigenlijk kunnen we hier heel kort over zijn, de GGD was zeer positief! Alles zag er goed uit en had
eigenlijk geen op en aanmerkingen.
De GGD zag graag de openingstijden van het gastouderbureau op de website staan en we hebben
een en ander besproken over de evaluaties, deze punten hebben we meteen opgepakt en aangepast
daar waar nodig.
Het concept rapport is inmiddels bij mij binnen en dat was zeer positief. Deze wordt nu doorgestuurd
naar de gemeente. Zodra deze het rapport definitief maakt zal het ook inzichtelijk zijn in het landelijk
register (www.landelijkregister.nl en dan zoeken op gastouderbureau Spring)
Ook zullen we met een link dit inspectierapport op de website van GOB Spring vermelden.

Wijziging opvanglokatie:
Mochten er dingen veranderen in de opvang lokatie, hierbij te denken aan het aanschaffen van een
huisdier of aanbrengen van een wijziging in de woning bijv. na een verbouwing, willen de gastouder
dit dan doorgeven aan het gastouderbureau?
Het wil namelijk nog wel eens voorkomen dat de GGD komt controleren en dat deze punten dan niet
verwerkt zijn in de risico inventarisatie.
Dus om eventuele afkeuring van een gastouder tegen te gaan, dit graag melden.

Evaluatie:
Twee tot drie maanden na start van de opvang is het verplicht om een start evaluatie uit te voeren.
De eerste vraagouders hebben dit formulier al via de mail ontvangen.
Vanaf januari zal er telefonisch contact opgenomen worden met de vraagouder om de opvang door
te nemen.
Het gastouderbureau maakt hier een verslagje van en stuurt dit via de mail naar de vraagouder toe.
De vraagouder dient indien akkoord dit te vermelden in de mail en deze retour te mailen naar het
gastouderbureau.
Na aanleiding van de start evaluatie van de vraagouder zal er contact opgenomen worden met de
gastouder om te evalueren hoe de opvang verloopt. Ook hiervan wordt een verslag gemaakt,
verstuurd en ook deze dient door de gastouder via de mail akkoord verklaard te worden.
Voor de jaarlijks evaluatie geld dezelfde procedure.
Natuurlijk is het altijd mogelijk om een persoonlijk gesprek aan te gaan tussen het gastouderbureau,
de gastouder en de vraagouder.

Bereikbaarheid:
In de periode van 3 februari tot 16 februari zal het gastouderbureau alleen via de mail bereikbaar
zijn.
Voor dringende zaken vragen wij jullie de mail te gebruiken in deze periode.
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Oudercommissie:
In de vorige nieuwsbrief is de oudercommissie al naar voren gekomen.
Tot nu toe is er één aanmelding uit naar voren gekomen.
Bij deze nogmaals de vraag: Zijn er ouders die het leuk vinden om de oudercommissie te
vertegenwoordigen?
Wat houdt een oudercommissie precies in:
Een oudercommissie bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden.
De oudercommissie behartigd de belangen van de ouders en vertegenwoordigd deze, deze adviseren
ten aanzien van kwaliteit en hebben een verzwaard adviesrecht ten aanzien van het wijzigen van oa.
het pedagogisch beleidsplan, het wijzigen van de bemiddelingskosten etc.
Er zal gemiddeld 3x per jaar een 'vergadering' plaats vinden waarbij deze zaken besproken worden.
Mocht je het leuk vinden om deel te nemen in de oudercommissie of mochten er na bovenstaande
nog vragen zijn, neem dan contact op met het gastouderbureau of meld je aan via:
info@gobspring.nl

Social media:
Voor wie ons wil volgen via Social Media: dit kan via https://www.facebook.com/GOBSpring

Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief zal verschijnen in maart. Mocht je een eigen bijdrage hebben voor in de
nieuwsbrief dit graag mailen voor 1 maart 2014 naar info@gobspring.nl

Gastouderbureau Spring

www.gobspring.nl

info@gobspring.nl
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