NIEUWSBRIEF GOB SPRING
november 2013
Voor jullie ligt de eerste nieuwsbrief van gastouderbureau Spring.
Het is de bedoeling dat de nieuwsbrief 1x in de 6 weken uitgebracht wordt.
In de nieuwsbrief zullen allerlei nieuwtjes komen te staan m.b.t. wet- en regelgeving, nieuws vanuit
de overheid en meer nuttige informatie.
Natuurlijk zou het ook leuk zijn dat er vanuit gast- en vraagouders informatie aangeleverd wordt.
Dus heb je iets leuk wat je ook graag bij anderen onder de aandacht wilt brengen mail dit dan naar:
info@gobspring.nl

GOB Spring:
Vanaf 1 oktober is GOB Spring een geregistreerd gastouderbureau. Nu alweer bijna twee maanden.
Vooral de eerste maand hebben we heel wat werk moeten verzetten. De gastouders moesten
worden aangemeld in het LRKP (landelijk registratie kinderopvang en peuterspeelzalen), er moest
een map aangeleverd worden met de benodigde documenten voor de gastouders, de RIE (risico
inventarisatie om te kijken of de woning van de gastouder voldoet aan de eisen van de GGD) moest
uitgevoerd worden en de contracten moesten ondertekend worden. Een erg drukke maar oh zo
gezellige tijd.
Een ieder van jullie heb ik (bijna allemaal) persoonlijk ontmoet wat ik overigens erg fijn vind. Krijg ik
nu iemand aan de telefoon dan weet ik welk gezicht erbij hoort.
Nu zo langzamerhand de rust erin komt, kunnen we ons bezig houden met andere zaken zoals het
samenstellen van deze nieuwsbrief, het samenstellen van een oudercommissie, het aanmaken van
een facebook pagina etc. Over de laatste twee punten (oudercommissie en facebook pagina) lees je
meer verderop in de nieuwsbrief.

Betaling:
De eerste betalingsronde is na wat horten en stoten uiteindelijk op een goede manier verlopen.
Voor de volgende maand hopen we dat er geen 'beginners' foutjes meer in het betalingssysteem
zullen zitten en dat alles vlekkeloos zal en mag verlopen.

Online urenregistratie - Dagboek:
Binnen de online urenregistratie zullen jullie allemaal wel het kopje DAGBOEK tegen zijn gekomen.
Wat houdt dit precies in:
Het dagboek is bedoeld voor Gastouders om dagelijkse verslaglegging te bieden voor Vraagouders
over het wel en wee van hun kind(eren) . Het zo genoemde schriftje.
De gastouder kan hier een dagboek per kind onderhouden, maar ook een verslag schrijven dat voor
alle kinderen hetzelfde is.
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De vraagouder kan vanuit het menu voor Dagboek kiezen en hier lezen wat de gastouder geschreven
heeft.
Eventueel kan de Vraagouder het document als PDF opslaan en deze zo bewaren.
Natuurlijk begrijpen we met z'n allen dat de gastouder hier niet altijd tijd voor heeft en dat de
kinderen voor gaan, maar op zijn tijd een klein verhaaltje zou toch wel erg leuk zijn.

EHBO:
Voor een aantal gastouders geld dat de EHBO per april of oktober 2014 verloopt. Hiervoor zal een
herhalingscursus gevolgd moeten worden.
Ondertussen zijn we druk bezig met het regelen van een herhalingscursus.
Mocht je EHBO verlopen in 2014 krijg je hier van ons bericht van en een datum waarop we de
herhaling aanbieden.

EHBO app:
Voor de mobiele telefoon is tegenwoordig een EHBO app van het rode kruis beschikbaar.
Erg leuk en interessant om op je mobiel ter zetten, met deze app heb je altijd de juiste EHBO
instructie op zak.

Website:
Op de website zijn een aantal documenten toegevoegd die vooral handig zijn voor de gastouder.
Documenten zoals verklaring voor buikslapen, medicijnverklaring etc. Mocht je een formulier nodig
hebben dan is deze te downloaden via onze website.

Aanvraag nieuwe VOG:
Ten behoeve van een veilige kinderopvang moeten mensen die in de kinderopvang of
peuterspeelzalen werken in bezit zijn van een verklaring omtrent het gedrag (VOG). De VOG toont
aan dat een persoon geen strafbare feiten op zijn/haar naam heeft staan die een belemmering
vormen bij het werken in de kinderopvang. Een VOG is een momentopname. Mensen kunnen zich na
afgifte van de VOG schuldig maken aan een strafbaar feit en daardoor een bedreiging vormen voor
de veiligheid van kinderen. Zolang dit niet bekend is bij een houder of bij de toezichthouder, kunnen
zij in de kinderopvang blijven werken. Dit is ongewenst. Daarom heeft de overheid besloten dat alle
mensen die in de kinderopvang of peuterspeelzalen werken, vanaf 1 maart 2013 continu worden
gescreend.
Iedere gastouder en huisgenoten die een VOG hebben liggen die ouder is dan twee jaar moeten een
nieuwe VOG aanvragen.
Inmiddels hebben alle gastouders (indien nodig) die aangesloten zijn bij GOB Spring een nieuwe VOG
aangevraagd.
De meeste gastouders hebben dit via de e-herkenning gedaan, wat een nieuwe manier is voor het
aanvragen van een VOG.
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Ideaal, gewoon vanuit thuis, inloggen via je DigiD nadat het gastouderbureau de juiste online
documenten heeft ingevuld heeft, de VOG betalen en het document wordt via de post thuis
afgeleverd.

Continue screening voor gastouders:
Iedere gastouder aangesloten bij GOB Spring moest een formulier voor Continue Screening
ondertekenen.
Continue screening betekent dat strafrechtelijke gegevens in het Justitieel Documentatie Systeem,
dagelijks worden vergeleken met een bestand van mensen die werken in de kinderopvang of
peuterspeelzalen om na te gaan of een persoon een strafbaar feit heeft begaan dat een belemmering
vormt bij het werken met kinderen.
Dit wordt gedaan door Dienst Justis. Mocht hier om wat voor reden dat ook iets uit komen, zal het
gastouderbureau hierover geïnformeerd worden. Het gastouderbureau zal dan weer contact
opnemen met de gastouder en deze vragen om opnieuw een VOG aan te vragen.
Afhankelijk van wat hier uit komt zal er contact opgenomen worden met de vraagouders.
Omdat een gastouder niet zomaar continu doorgescreend mag worden zonder overleg is het
formulier voor continu screening in het leven geroepen.

Bereken de kinderopvangtoeslag 2014.
Hoeveel kinderopvangtoeslag krijg ik terug in 2014? Het is een vraag die veel ouders bezighoudt.
Hebben de investeringen in de kinderopvangtoeslag effect op de hoogte van de kinderopvangtoeslag
in 2014? Het is nu mogelijk om een proefberekening te maken op de site van de Rijksoverheid.
Vooral ouders met een hoger inkomen gaan er in 2014 op vooruit. Waar de hoogste inkomens geen
kinderopvangtoeslag kregen in 2013, krijgen ze dat in 2014 wel weer, ook voor het kind met de
meeste opvanguren. Ouders met een inkomen van 47.812 euro of meer krijgen volgend jaar een
hogere bijdrage voor het kind met de meeste opvanguren.
Nieuw is dat ouders in 2014 de kinderopvangtoeslag binnen drie maanden nadat het kind naar de
opvang gaat, moeten aanvragen. De overheid adviseert ouders niet te lang te wachten met de
aanvraag omdat na die drie maanden het recht op kinderopvangtoeslag vervalt.
Vraag nu kinderopvangtoeslag aan of kijk hoeveel kinderopvangtoeslag je in 2014 krijgt.

Verhoging kinderopvangtoeslag:
Per 1 januari 2014 wordt de vergoeding vanuit de overheid voor de gastouderopvang verhoogd naar
een tarief van € 5,37, wat dus ook inhoudt dat de vraagouder het uurtarief kan wijzigen bij de
belastingdienst.
Mocht een gastouder een lager advies hanteren dan de € 5,37 wat vergoed wordt vanuit de
belastingdienst kan dit wel gewoon aangevraagd worden. Dit is dan een tegemoetkoming in de
maandelijkse bureaukosten.
Geef deze wijziging zo snel mogelijk door want per 2014 worden de regels omtrent het terugvragen
van de kinderopvangtoeslag aangescherpt.
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Oudercommissie:
Elk gastouderbureau is verplicht een half jaar nadat deze gestart is, een oudercommissie te hebben.
Natuurlijk zijn wij nu op zoek naar ouders die het leuk vinden om plaats te nemen in de
oudercommissie.
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

Calibris erkend leerbedrijf:
Vanaf half oktober is GOB Spring een erkend Calibris leerbedrijf wat inhoudt dat gastouders (die zich
hier voor aangemeld hebben) nu ook via GOB Spring stagiaires mogen begeleiden.
Mocht je als gastouder hiervan niet op de hoogte zijn en mocht je het leuk vinden, neem dan contact
op met ons dan kunnen we een en ander doornemen.

Controle GGD:
Zoals ook bij de gastouders zal ons gastouderbureau ook jaarlijks gecontroleerd worden door de
GGD.
De eerste controle voor een nieuw gastouderbureau zal worden gedaan ongeveer 3 maanden nadat
deze gestart is.
Op woensdag 18 december zullen wij vereerd worden met een bezoekje vanuit de GGD. Erg
spannend natuurlijk.
In de volgende nieuwsbrief lees je meer over hoe de inspectie verlopen is.

Facebook:
Gastouderbureau Spring is sinds kort ook te vinden op facebook.
Vind je het leuk om op de hoogte gehouden te worden van het reilen en zeilen? Like dan onze
facebook pagina: https://www.facebook.com/GOBSpring

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

Gastouderbureau Spring

www.gobspring.nl

info@gobspring.nl
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