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Gastouders 4 all kids voor bemiddeling kinderopvang thuis

Tarieven per 1 januari 2017
Wederom is Gastouders 4 all kids samen met de oudercommissie overeengekomen om de tarieven per
2017 niet te wijzigen. De gastouders hebben ook dit jaar weer de formulieren ontvangen om de vergoeding eventueel te wijzigen. Het advies voor opvang bij de gastouder in huis blijft tussen de € 4,50 en
€ 5,00 per uur per kind. In het huis van de ouders is de vergoeding minimaal € 10,50 per uur ongeacht
het aantal kinderen. Gastouders zijn vrij om hun eigen tarief te bepalen.
Hoeveel kinderopvangtoeslag krijgt u volgend jaar terug?
De maximale vergoeding voor de kinderopvang gaat in 2017 stijgen. In 2016 is de maximale vergoeding
per uur voor gastouderopvang € 5,52 en dit gaat in 2017 naar € 5,75 per uur per kind. Het inkomen en
het aantal uren opvang bepalen hoeveel meer de kinderopvangtoeslag wordt. Op internet is bij verschillende sites de toeslagtabel kinderopvang 2017 te vinden. Aan de hand van het toetsingskinkomen wordt
de vergoeding weergegeven. De toeslagtabel is ook op te vragen bij Gastouders 4 all kids.
Intervisie volgens de incidentmethode
Deze maand zijn de gastouders uitgenodigd om deel te nemen aan intervisieavonden volgens de incidentmethode. Hiervoor zijn twee avonden uitgetrokken, te weten 8 en 15 november. De aanmeldingen
waren verrassend. Beide avonden zijn goed bezocht. De avonden zijn als zeer leerzaam bevonden. Tijdens deze avonden was er ook tijd om ervaringen uit te wisselen. Volgend jaar worden de gastouders
opnieuw uitgenodigd voor intervisie, maar dan voor de intervisiemethode: leren van succes.
Jonge kinderen en de buitenwereld
Het is belangrijk dat (jonge) kinderen op tijd verteld wordt welke mogelijke gevaren er kunnen zijn in de
grote buitenwereld. Daarnaast is het belangrijk dat de kinderen niet (onnodig) angstig of onrustig gemaakt worden, waardoor ze minder zorgeloos door het leven zullen gaan of in van alles een gevaar zien.
Bedenk voor jezelf de belangrijkste basisafspraken die je over dit onderwerp wilt maken, zoals:
- niet met vreemden meegaan en niks aannemen van vreemden (snoep, cadeautjes)
- alleen met bekenden meegaan na toestemming van de ouders
- als de ouders niet thuis zijn, voor niemand de deur opendoen
- altijd eerst vragen als je ergens anders heengaat dan afgesproken.
Bespreek deze afspraken, maar maak het niet te beladen en hou het overzichtelijk. Leg met een simpele
uitleg uit wat de reden is van de afspraken, “we willen weten waar en met wie je bent”. Het is ook handig
om te bespreken wat het kan doen in bepaalde situaties, “ik heb een afspraak met mijn ouders dat ik altijd vraag of ik met iemand mee mag, dus ik ga het even vragen”. Als de ander zegt dat het niet hoeft,
dan kan je kind erop rekenen dat het niet pluis is! Herhaal de afspraken zo nu en dan. Zeker in het begin
Je kunt ze vragen ”wat hebben we ook alweer voor afspraken als je alleen naar buiten gaat?”. Zo leren
ze zelf nadenken en je voorkomt irritatie dat je steeds maar weer met je waarschuwingen komt. Zo worden afspraken het snelst eigen en begrepen. Het lastige is dat er ook altijd uitzonderingen zijn, b.v. als je
verdwaald bent of gevallen en iemand wil je helpen. Hier kun je met je kind over hebben. Probeer verder
je eigen angsten niet te veel te projecteren op je kind en die er niet mee te overladen. Dat kan ze angstig
maken. (bron: j/m ouders).
Inspiratie
Weet je wat fijn is, als je zit met wat er op je werk speelt, in je relatie of wat voor thema ook? Natuurcoaching. Al wandelend met Betty Bosgoed kom je vanzelf tot inzichten. Betty geeft zelf geen oplossingen,
maar begeleidt jou in en met de natuur naar je eigen antwoorden. Iets voor jou? Bel met Betty 0623338494 of met Gastouders 4 all kids (Ik heb zelf ook met Betty gewandeld) voor informatie. Het kost
niets zolang Betty nog in opleiding is.

Op naar de winter met al zijn feestdagen. Hartelijke groet, Getty

