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Nog maar dikke week te gaan en dan staat de zomervakantie al weer voor de deur.
We hebben de laatste weken al een voorproefje gehad van het mooie weer en we gaan er vanuit dat
dit de komende weken op deze manier voortgezet zal worden.
Voor de vakantie nog even een nieuwsbrief met de laatste recente informatie erin. Zo stellen de
leden van de oudercommissie zich aan u voor en is er al meer bekend over de vergoeding in de
gastouderopvang voor 2015.

Oudercommissie:
Ondertussen heeft de eerste vergadering van de oudercommissie plaats gevonden.
Op 25 augustus zal de tweede vergadering plaats vinden.
De oudercommissie bestaat uit drie leden, wel te verstaan Renie Koopmans, Selie Siccama en Judith
Huisman.
Helaas zullen we ivm verhuizing op korte termijn alweer afscheid moeten nemen van Renie
Koopmans. Mocht u het leuk vinden om plaats te nemen in de oudercommissie laat het ons dan
weten.

De leden van de oudercommissie stellen zich voor:
(v.l.n.r. Renie Koopmans, Judith Huisman, Selie Siccama)

Mijn naam is Renie Koopmans, notulist binnen de
oudercommissie van GOB Spring. Ik werk drie dagen per week
als logopedist en begeleid onder andere gezinnen met
slechthorende en dove kinderen. Ik heb twee dochters van 6 en
(bijna) 4 jaar die twee dagen per week met veel plezier naar
onze gastouder gaan.
Binnen de oudercommissie ben ik aangesteld tot notulist.
Groeten Renie
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Hallo,
Mijn naam is Judith Huisman.
Als penningmeester van de oudercommissie GOB Spring, wil ik even kort iets over mij zelf vertellen.
Ik ben dus Judith, moeder van een dochter van anderhalf en ben bijna 12 week zwanger van ons
tweede kindje.
Ik ben werkzaam als p&o adviseur bij de gemeente Achtkarspelen.
Ik werk, door middel van ouderschapsverlof, nu 28 uur (voorheen 32 uur).
Drie dagen ben ik op kantoor te vinden en op deze dagen gaat ons dochtertje dan ook naar de
gastouder bij ons in het dorp.
Groeten Judith

Ik ben Selie Siccama, 36 jaar, getrouwd en samen hebben we twee zoontjes van 6 en 3 jaar.
Ik werk 24 uur per week als assistent storemanager in een damesmode zaak.
Sinds de geboorte van de oudste maken we gebruik van gastouderopvang voor gemiddeld drie dagen
per week. Sinds kort zit ik in de oudercommissie van GOB Spring als voorzitter, Esther benaderde me
persoonlijk om plaats te nemen in de oudercommissie en ik dacht waarom ook niet.
Binnen de oudercommissie heb ik de taak tot voorzitter op mij genomen.
We gaan als oudercommissie ons best doen om de belangen van de ouders te behartigen!
Groeten Selie

Voor de oudercommissie is er een e-mail adres aangemaakt, mocht u vragen hebben voor de
oudercommissie kunt u dit mailen naar:
oudercommissie@gobspring.nl

Geboortedata vraagouders:
In de vorige nieuwsbrief hadden we de vraag al naar voren gebracht of de vraagouders binnen het
urenregistratie systeem de geboortedata van de ouders in wilden voeren.
Dit ivm de jaaropgaven voor volgend jaar, die de belastingdienst volgend jaar ook inzichtelijk wil
hebben op de jaaropgaven.
Een aantal van jullie hebben dit al gedaan maar nog niet iedereen. Dringende oproep om dit alsnog
te doen.
Bij het inloggen in het online urenregistratie systeem staat een kopje persoonlijke gegevens, hier kan
het ingevuld worden.
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VOG stagiaires:
Vanaf juli is het, evenals de vog van de gastouder, huisgenoot en kinderen boven de 18 jaar, verplicht
om als gastouderbureau in het bezit te zijn van de vog van de stagiaires.
Mocht je als gastouder dus na de vakantie een stagiaire krijgen, ontvang ik als gastouderbureau
graag een kopie van de vog.

Uurtarief 2015:
Het uurtarief voor 2015 is ondertussen bekend, voor 2015 ligt deze vergoeding voor de
gastouderopvang op € 5,48 per uur. In 2014 was dit € 5,37.
In de bijlage vind u meer informatie over de vergoeding voor 2015.
Voor de gastouders houdt dit in dat ook zij het uurtarief aan mogen passen. Rond begin oktober zal
er een mail de deur uitgaan naar de gastouders over het wijzigen van het uurtarief
per 1 januari 2015.

Workshops:
Ondertussen zijn er al een drietal workshops in 2014 voor de gastouders de revue gepasseerd.
We hebben een bijeenkomst gehad over de gastouderopvang en de belastingdienst, een bijeenkomst
met informatie over het VVE programma Kiki en de herhalingscursus kin der EHBO.
Op alle workshops is heel positief gereageerd. We zullen dan ook in de toekomst aktief doorgaan met
het organiseren van de bijeenkomsten.

Bereikbaarheid:
In de periode van 21 juli tot 10 augustus (bouwvak) zal het gastouderbureau ivm vakantie alleen via
de mail bereikbaar zijn.
Mochten er vragen zijn oid stel ze dan gerust per mail. Deze wordt regelmatig bekeken en er zal dan
gereageerd worden op uw mail.
De facturen zullen we gewoon, zoals u van ons gewend bent, op de 5e van de maand aanmaken.

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 oktober. Mocht u een eigen bijdrage hebben voor in de
nieuwsbrief dit graag mailen voor 15 september 2014 naar info@gobspring.nl

Rest mij nu nog u allen een hele fijne en zonnige
vakantie toe te wensen!
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BIJLAGE

Kinderopvangtoeslag 2015, de veranderingen
Een aantal wijzigingen voor de kinderopvangtoeslag in 2015 zijn al bekend gemaakt! In dit artikel
zullen we de veranderingen in de kinderopvangtoeslag nader toelichten en verduidelijken. De meeste
ouders zullen ongeveer hetzelfde betalen aan kinderopvang als in 2014.
Indexatie uurprijzen kinderopvangtoeslag
Per uur kinderopvang stelt de overheid een maximumbedrag vast dat in aanmerking komt voor
kinderopvangtoeslag. Alles wat kinderopvang meer kost per uur dan deze uurprijs, moet je als ouder
geheel zelf betalen. Omdat de prijzen van bijna alles elk jaar veranderen en geïndexeerd worden stelt
de overheid elk jaar opnieuw de maximum uurprijs vast. Zo ook dit jaar, in Mei 2014 heeft de
Ministerraad de uurprijzen voor 2015 vastgesteld. Zie onderstaande tabel:
2014 2015
Gastouderopvang €5,37 €5,48

Indexering toeslagtabel kinderopvangtoeslag
In een brief met het ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2015 is de eerste kamer op de hoogte
gesteld van de voorgenomen wijzigingen in de kinderopvangtoeslag in 2015. In deze brief van
minister Asscher (SZW), is ook een voorstel gedaan om de kinderopvangtoeslagtabel te indexeren.
Aan de hand van de kinderopvangtoeslagtabel wordt de hoogte van de kinderopvangtoeslag
bepaald. De inkomens grenzen worden iets opgehoogd. Als je dus als ouder hetzelfde verdiend als
afgelopen jaar kan het zo zijn dat je in een lagere schijf valt en iets meer kinderopvangtoeslag krijgt.
Aanpassing begrip eerste kind bij een gelijk aantal uren
Voor de kinderopvangtoeslag is het van belang te weten welk kind belastingtechnisch gezien wordt
als kind 1 en welk kind niet. Het eerste kind krijgt namelijk minder kinderopvangtoeslag als het
tweede en opvolgende kind. Het kind met de meeste uren kinderopvang blijft kind 1, als een gezin
twee kinderen heeft met een gelijk aantal uur opvang, wordt vanaf 2015 het duurste kind gezien als
kind 1, dat wat het goedkoopste kind. In de praktijk zal bijna niemand hier mee te maken krijgen.
Ouderschapsverlofkorting in 2015 afgeschaft
Met de ouderschapsverlofkorting kunnen ouders die ouderschapsverlof opnemen een flink
belastingvoordeel verkrijgen. Voor ouders die bijvoorbeeld 6 uur per dag werkten en toch een hele
dag opvang moesten afnemen, was deze regeling ook gunstig. Het recht op kinderopvangtoeslag
blijft namelijk ook van kracht tijdens het ouderschapsverlof. In 2015 gaat deze regeling verdwijnen.
Verplicht lidmaatschap stichting geschillen commissie kinderopvang instellingen
Ook heeft de ministerraad deze extra kwaliteitseis in het leven geroepen. Vanaf juli 2015 moeten alle
kinderopvanginstellingen zich aansluiten bij de Stichting Geschillencommissie. Veel
kinderopvanginstellingen hebben al een klachtenprocedure. Uiteraard wordt verwacht dat ouders
eerst samen met de instelling het probleem of de klacht proberen op te lossen. De uitspraak van de
geschillencommissie is bindend.
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Uitbreiding adviesrecht ouders
De rol voor oudercommissies richt zich nu voornamelijk op de prijzen van de kinderopvang.
Oudercommissies gaan zich in de toekomst meer richten op de pedagogische kwaliteit. De
oudercommissie treedt daarom twee keer per jaar in gesprek met de opvanginstelling.
Op de website www.landelijkregisterkinderopvang.nl worden de resultaten van de handhaving van
de kwaliteit gepubliceerd. Nu zijn op de site al de bevindingen van de GGD te vinden maar voor de
ouders is nog niet zichtbaar wat de gemeente met die bevindingen heeft gedaan.
Je kinderopvangtoeslag voor 2015 berekenen
Kinderopvangtoeslag.com heeft een sheet samengesteld, waarmee je de kosten voor de
kinderopvangtoeslag in 2015 kan berekenen.
In deze sheet kan je goed het verschil met 2014 zien. Als er wijzigingen zijn wordt de sheet geüpdatet
en krijg je hiervan bericht, op die manier blijf je tot 2015 automatisch op de hoogte van belangrijke
wijzigingen in de kinderopvangtoeslag.

Gastouderbureau Spring

www.gobspring.nl

info@gobspring.nl
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