NIEUWSBRIEF GOB SPRING
gastouders
Maart 2015

Alweer veel te lang geleden is er een nieuwsbrief uit gebracht.
Dit was ik oktober 2014, net voordat ik met verlof ging.
Ondertussen ben ik al bevallen van onze dochter Fardau en zelfs alweer aan het werk.
In mijn verlof heeft Josina mijn vervangen, wat na mijn inziens super goed gegaan is.
Ik heb heerlijk genoten van het verlof en van ons 'nieuwe gezinnetje' en ben blij (ondanks dat het
moeilijk blijft om mijn kleine meisje weg te brengen) dat ik weer lekker aan de slag kan gaan.
Natuurlijk heb ik niet stil gezeten tijdens mijn verlof en heb achter de schermen nog door gewerkt.
Ondertussen heb ik al weer heel wat afspraken gehad en staat er alweer van alles ingepland en ben
dus alweer bij diverse gastouders over de vloer geweest wat weer een heerlijk vertrouwd gevoel gaf.

Uurtarief 2015:
De meeste gastouders hebben het uurtarief per januari 2015 met de jaarlijkse indexering mee
omhoog gedaan.
De vraagouders zijn hiervan op de hoogte gebracht en hebben vanuit het gastouderbureau een
bijlage ontvangen voor bij de contracten waarop het nieuwe uurtarief zichtbaar was.
Tevens hebben de vraagouders een mail ontvangen dat ze de vergoeding bij de belastingdienst aan
konden passen.
De bureaukosten blijven hetzelfde als die van vorig jaar.

Belastingdienst:
Ook hebben de vraagouders een mail ontvangen over de kinderopvangtoeslag van 2014.
Voorheen was het zo dat de belastingdienst n.a.v. de jaaropgave de inkomens automatisch
corrigeerde, de teveel aangevraagde uren terugvorderde en de te weinig aangevraagde uren
alsnog uitbetaalde.
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De eerste twee worden nog steeds gedaan door de belastingdienst, dus inkomens worden
automatisch gecorrigeerd en de teveel uitbetaalde opvanguren worden teruggevorderd.
Maar de laatste, de weinig aangevraagde uren dus niet.
Mocht blijken dat er te weinig uren zijn aangevraagd over het jaar 2014, wordt dit dus niet
meer automatisch gecorrigeerd op de definitieve berekening.
Als ouder kun je dan als nog wel bezwaar indienen, dan worden er bewijsstukken gevraagd.
Een bewijsstuk is dan de jaaropgave; maar daar gaat nogal wat tijd in zitten.
De ouders zijn hiervan door middel van een mail en uitleg wat ze moeten doen op de hoogte
gesteld.
Ook voor dit jaar, 2015, geld hetzelfde. Attendeer de ouders er dus op om zo nu en dan na te
kijken of de uren kloppen die ze doorgegeven hebben bij de belastingdienst.
(Uitleg naar de ouders toe:
Wat nu te doen:
Log in via mijntoeslagen.nl en geef een wijziging door.
De wijziging moet ingevoerd worden met ingangsdatum van 01-01-2014.
Hoe kom je nu aan de juiste uren die aangevraagd mogen worden:
Pak de jaaropgave erbij, hier staat in het rijtje kosten, de aantal opvanguren.
Deel deze door 12 (12 maanden op jaarbasis) en dan krijg je het gemiddelde aantal uur dat er opvang
is afgenomen per maand!
Voer dit in bij de wijziging.
(vul wel de aantal uren in per maand wat hieruit komt en niet het verschil tussen de eerste keer
aangevraagde uren en deze uren).
Ook staat hierbij het gemiddelde uurtarief, controleer dit ook even en kijk wat er ingevuld is bij het
uurtarief.
Komt dit gemiddelde uurtarief op de jaaropgaven op € 5,37 of hoger uit, vul dan het uurtarief van
€ 5,37 in.
Dit is namelijk het maximale bedrag wat gehanteerd wordt door de belastingdienst over het jaar
2014.
LET OP! Tot het einde van deze maand (28 februari 2015) kan deze wijziging nog doorgevoerd
worden!)

Workshop gebaren:
Woensdagavond 25 maart hebben we onderleiding van Renie Koopmans, werkzaam bij het
audiologisch centrum in Leeuwarden, een ontzettende leuke en leerzame workshop over
taalontwikkeling en gebaren gehad.
Het was zeer leerzaam en interessant. De reacties van de gastouders die hierbij aanwezig
waren, waren erg positief.
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Kinderboerderij kaart:
De nieuwe kinderboerderijkaarten van het seizoen 2015-2016 zijn er weer.
De gastouder in Drachten en omstreken hebben hiervoor een mail ontvangen waarin ze
konden aangeven of ze hier belang bij hadden.
Inmiddels zijn de kaarten verstrekt en/of op de post gegaan.
Helaas voor de gastouders in de omgeving van Groningen vissen zij achter het net...Maar
goed het voordeel daar is, is dat de kinderboerderij gratis is.

Klachtenvrijbrief:
Ook over het jaar 2014 hebben we vanuit de ZcKK (ZuidHollandse Centrale Klachten
Commissie Kinderopvang) bericht gekregen dat er geen klachten binnen zijn gekomen!
Positief dus!!

Groei gastouderbureau:
In de laatste periode hebben er weer een aantal nieuwe gastouder mogen verwelkomen bij
Spring. Welkom allemaal!
Hierdoor beginnen we aardig 'vol' te raken. Ondertussen zijn er een 40 aktieve gastouders
werkzaam voor Spring.
Ontzettend leuk, maar om de kwaliteit te blijven waarborgen en om kleinschalig te blijven
hebben we besloten nu eerst even rustig aan te doen met nieuwe aanmeldingen van
gastouders.
Natuurlijk blijven nieuwe vraag oudergezinnen bij een aktieve gastouder welkom!

EHBO:
In oktober verlopen er weer een aantal EHBO-certificaten.
De gastouders waarvan deze verlopen hebben hiervan al bericht gehad.
Er zal een nieuwe herhalingscursus ingepland worden. De kosten hiervan bedragen € 30,Bij de herhalingscursus van vorig jaar, gaven een aantal gastouders aan de cursus jaarlijks te
willen herhalen.
In principe is het certificaat 2 jaar geldig, maar in twee jaar tijd veranderd er heel veel.
Zijn er gastouder die zeggen ik wil de cursus graag dit jaar herhalen? Zo ja stuur even een
mailtje dan
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Overzicht gekoppelde kinderen
Graag ontvang ik van de gastouders die meerdere kinderen, ook van andere
gastouderbureaus, in de opvang hebben, een overzicht van de gekoppelde kinderen.
Hierbij graag de leeftijd van het kind en de opvangdagen vermelden.
Dit overzicht dient ook aanwezig te zijn op lokatie als de GGD langs komt.

VOG stagiaires:
Nog even een reminder: als er een stagiaire of vrijwilligster op lokatie aanwezig is, ontvang ik hiervan
graag de vog.

Voorstellen website:
Mochten er nog gastouders zijn die zich willen voorstellen op de website, mail dan even een
voorstel stukje.
Dit voor potentiële nieuwe vraagouders.
Op de website zullen geen adresgegevens gepubliceerd worden.
Mochten ouders interesse hebben, kunnen ze contact opnemen met het gastouder en
vanuit daar volgt dan een eventuele kennismaking.
Urenregistratie:
Nog steeds komt het voor dat als er door de vraagouders geen uren afgenomen worden, er
in de urenregistratie ook niks ingevoerd wordt. Logisch natuurlijk, maar de bureaukosten
worden wel in rekening gebracht, ook als er geen opvang wordt afgenomen.
Mocht er in een maand dus geen opvang geboden worden aan een gastkind, hierbij te
denken aan bijv. vakanties, graag de uren in de urenregistratie op 0 zetten.

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

Groet,
Esther
GOB Spring

Gastouderbureau Spring

www.gobspring.nl

info@gobspring.nl
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