Nieuwsbrief Rondomkids maart 2020
Voor ouders en gastouders.
(info over het Corona virus niet in deze nieuwsbrief, maar elders)
INHOUD:
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GGD controle 2020
o
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o
o

aantal toegestane kinderen tijdens de opvang inclusief eigen kinderen van de gastouder
leidingwater in oudere huizen
frisse lucht en lucht kwaliteit in de gastouderopvang
oudere kinderen in de BSO leeftijd
buiten-speel formulier

•

Nieuwe collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor alle kinderen en
gastouders van Rondomkids. (ook kinderen van een ander gastouderbureau)

•

EHBO cursus voor Oranje Kruis gediplomeerde in Hilversum

•

belastingdienst 2020

•

Augeo verlenging tot en met september 2020

•

belangrijke reminders
o
o
o
o
o
o
o

jaaropgaves voor gastouders en ouders
DUO koppelingen
de MELDCODE app
de KIDDI app
Kennisnetwerk Gastouderopvang
dagboekje voor gastouders in Portabase
nieuwe opleidingseisen voor de gastouderopvang

•

maximum uurtarief 2020 gastouderopvang

•

bijlage; frisse lucht artikel WIJZ magazine en het buitenspeel-formulier.

GGD
In januari van dit jaar is de GGD langs geweest voor een jaarlijks inspectie bezoek.
Alle getoetste onderdelen voldoen aan de eisen en er is geen handhaving voor Rondomkids

Daar ben ik altijd blij mee, het geeft een goed gevoel dat alles op orde is.

Aantal kinderen wat maximaal aanwezig mogen zijn tijdens de opvang.
Let op! Eigen kinderen onder de 10 tellen altijd mee, ook wanneer ze op school zijn, bij oma
of bij een vriendje spelen.
•
zijn.

in een groep met kinderen van 0 tot 4 jaar mogen maximaal 5 kinderen op hetzelfde moment aanwezig

•
van deze 5 kinderen mogen maximaal 4 kinderen 0 tot 1 jaar zijn; maximaal 2 van die 4 kinderen mogen
0 jaar zijn
•
in een groep kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar mogen maximaal 6 kinderen tegelijkertijd aanwezig
zijn. Eigen kinderen in de leeftijd tot 10 jaar worden meegeteld
•
van die 6 kinderen mogen maximaal 4 kinderen de leeftijd hebben van 0 en 1 jaar; maximaal 2 kinderen
mogen 0 jaar zijn

Leidingwater in oudere huizen.
Sinds een tijdje hoor ik regelmatig over de slechte kwaliteit van het water in oudere huizen van voor 1960. In deze
huizen kunnen nog oude loden leidingen aanwezig zijn, omdat lood met name slecht is voor de gezondheid van
kleine kinderen is het belangrijk om hier alert op te zijn.
Wanneer je vanuit een ouder huis de opvang verzorgt voor zeer jonge kinderen is het aan te raden om even te
checken of er nog oude loden leidingen in het huis aanwezig zijn.
Kijk voor meer informatie op de site van . www.loodinwatertesten.nl en volg de stappen op de website.

Frisse lucht en lucht kwaliteit in de gastouder opvang.
Het is belangrijk dat er in de ruimtes waar de kinderen spelen, slapen en eten, voldoende frisse lucht is.
Ik heb een artikel toegevoegd. Zie bijlage.

Oudere kinderen in de BSO leeftijd en het buiten-speelformulier
Vaak komt het voor dat kinderen graag buiten op een plein of bij een vriendje wil spelen.
Wat doe je dan! Overleg je met de ouders of kijk je zelf wat je op dat moment het beste vindt. Het blijft altijd een
moeilijke beslissing.
Laat je de oudere kinderen bijvoorbeeld na school alvast alleen naar huis lopen of een rondje buiten fietsen.
Als gastouder ben je snel geneigd om je kinderen dicht bij je te houden. Dan kan er ook niets gebeuren.
Dat is heel logisch, maar voor de wat oudere kinderen vaak frustrerend want soms mogen ze dat wel van hun
ouders.
Het is belangrijk dat je dit soort dingen goed bespreekt met de ouders en ook met de kinderen erbij.
Wanneer laat je het los en wanneer beslis jij over dit soort zaken.
Wiens verantwoordelijkheid is het, wat wil het oudere kind, kun jij zelf het loslaten. Enzovoorts
Ik heb een buiten-speelformulier gemaakt naar aanleiding van vragen van de GGD uit Utrecht. Dit zit in de bijlage.
Misschien kun je het zelf aanpassen naar je eigen situatie, vul het in met de ouders en het desbetreffende kind,
onderteken het samen en stop het in de map.
Zo geef je de wat oudere kinderen ook zelf verantwoordelijkheid in samenspraak met de ouders.

Nieuwe ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering voor alle gastouders van
Rondomkids ook voor de kinderen van een ander gastouderbureau.
Per 01-01-2020 is er een nieuwe verzekering voor alle aangesloten gastouders.
De vorige verzekering voldeed niet meer aan mijn eisen. De administratie was veel gedoe en klopte soms niet
helemaal met de werkelijkheid.
Deze verzekering is beter, het contact is goed en de administratie verloopt op rolletjes.

De kosten bedragen hiervoor € 180.50 per maand. Deze kosten zijn grotendeels voor rekening van het
gastouderbureau. Van jullie ontvang ik graag een bijdrage van € 2,75 per maand.
Onderstaand is een verkorte Polis van de gastouderverzekering.

Collectieve Aansprakelijkheidsverzekering Rondom Kids
Polisnummer: BTP9705734

Verzekeraar Collectieve Aansprakelijkheid: ASR
Verzekeraar Collectieve Ongevallen
: Reaal/Vivat
Uitgebreide dekking voor zaak-en letselschade.

Verzekerde som Aansprakelijkheidsverzekering:
€ 1.250.000,- per aanspraak
€ 2.500.000,- maximaal per jaar
Eigen risico zaakschade: € 125,Eigen risico letselschade: € 0,-

Als “verzekerden”” worden aangemerkt:
a. De gastouders
b. De op te vangen kinderen:
- Tijdens verblijf in de woning of andere voor de opvang van kinderen geschikte
ruimte van de gastouder of verzekeringnemer;
- Tijdens reisjes en excursies, die in groepsverband plaatsvinden, voor zover zij
onder leiding en toezicht staan van gastouders;

Verzekerd zijn ook de kinderen die via een ander gastouderbureau bij de gastouder zijn
ondergebracht.

Ook gedekt is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken die verzekeringnemer in huur
of gebruik heeft, doch met uitzondering van schade aan motorrijtuigen of (lucht)
vaartuigen. De dekking bedraagt maximaal € 5000,- per aanspraak met een maximum
van € 10.000,- per jaar. Het eigen risico bedraagt € 250,-.
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door diefstal, vermissing of
verdwijning van zaken.

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit of verband
houdende met het niet naleven van wettelijke en overige bepalingen en voorschriften
die de overheid stelt met betrekking tot gastouderbureaus en gastouders.

Verzekerde som Collectieve Ongevallenverzekering:
€ 10.000,- bij overlijden
€ 25.000,- bij blijvende invaliditeit

Meer informatie kunt u vinden op www.gastouderverzekering.com

EHBO cursus Oranje Kruis Hilversum
Sinds kort kun je wanneer je een Oranje Kruis diploma hebt aanmelden bij EHBOhilversum.
https://ehbohilversum.nl/
Wanneer je hier jaarlijks een herhalingsavond volgt wordt je EHBO verklaring ieder jaar kosteloos verlengd.
De herhalingsavonden kosten je per keer € 25,-, het duurt van 19 uur tot 22 uur. Koffie kost 50 cent en het koekje
is gratis.
Het zijn leuke avonden, vaak met meerdere gastouders, peuterjuffen en ouders die zelf graag up tot date blijven.
Ieder jaar wordt er weer, naast de gebruikelijke herhalingen, een thema aangestipt.
Heb je vragen, dan hoor ik het graag.

Belastingdienst 2020
Ieder jaar stuur ik een bestand met opvanggegevens van de kinderen en de ouders naar het gegevensportaal van
de belastingdienst.
Dit ben ik verplicht als gastouderbureau en dat doe ik ieder jaar trouw. Het aanleveren gaat via een zogenaamd
KOI bestand. Dit bestand zit in portabase, het administratie programma van Rondomkids.
Wat ik jaarlijks aanlever staat hieronder beschreven.
GEGEVENS KIND
BSN kind
Achternaam kind
Voorletters kind
Tussenvoegsels kind
Geboortedatum kind
GEGEVENS BETALENDE OUDER
Onder betalende ouder wordt verstaan, de ouder die met de kinderopvanginstelling een contract heeft afgesloten
BSN betalende ouder
Achternaam betalende ouder
Voorletters betalende ouder
Tussenvoegsels betalende ouder
Geboortedatum betalende ouder
GEGEVENS PARTNER BETALENDE OUDER
Als de betalende ouder een partner heeft, dan moeten hier de gegevens van de partner worden ingevuld. Alleen
wanneer de betalende ouder geen partner heeft, mag dit gegevensblok leeg gelaten worden.
BSN partner
Achternaam partner
Voorletters partner
Tussenvoegsels partner
Geboortedatum partner
GEGEVENS OPVANG
Gegeven Toelichting
Periode levering Maand waarover wordt gerapporteerd.
Soort opvang

Aantal afgenomen uren
Aantal afgenomen uren in de betreffende maand die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.
Gemiddeld uurtarief afgenomen uren
Gemiddelde tarief afgenomen uren in de betreffende maand, dat in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag
Dit bedrag is inclusief de kosten voor opvang, zoals bemiddelingskosten of uitvoeringskosten in geval van
gastouderopvang maar exclusief overige kosten/diensten zoals maaltijden etc.
LRK
Ingangsdatum contract Dag waarop de opvang van het kind op dit LRK (contractueel) van start gaat.
Einddatum contract Dag waarop de opvang van het kind op dit LRK (contractueel) eindigt. Dit kan gaan om de
einddatum van de schriftelijke overeenkomst tussen een ouder en de kinderorganisatie óf, als de opvang eerder
eindigt, de datum van opzegging.
Vanaf april 2020 moet ik, in plaats van de gegevens jaarlijks aanleveren, dit nu maandelijks doen. Dit gaat via
portabase. Wanneer dit zover is laat ik het jullie weten.
Aanleiding voor deze veranderingen gegevensaanlevering kinderopvang:
In 2018 is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) samen met de Belastingdienst een
verbetertraject gestart om hoge terugvorderingen van kinderopvangtoeslag terug te dringen.
Een belangrijk onderdeel hiervan is de maatregel om kinderopvangorganisaties maandelijks actuele gegevens
over de opvang aan de Belastingdienst te laten leveren. Een groot deel van de hoge terugvorderingen ontstaat
namelijk door een afwijking in de door de ouder opgegeven en daadwerkelijk afgenomen opvanguren. Met
actuele gegevens kan de Belastingdienst afwijkingen eerder signaleren en ouders hierover informeren.

Ieder kind veilig.
In september 2018 heeft Rondomkids een lidmaatschap genomen op de online cursussen van Augeo
www.augeo.nl
Op onderstaande link kun je kijken hoe het werkt.
https://www.augeo.nl/instructievideo-leeromgeving
Het abonnement is weer voor een jaar verlengd.
De cursussen zijn kort, leerzaam, goed te volgen achter je computer of op je laptop onder het genot van een
kopje koffie.
Je kunt nadat je de cursus gevolgd hebt een certificaat downloaden en je kunt je certificaten toevoegen aan je
CV.

Nog even een reminder

Jaaropgaves gastouder en ouder
In portabase, op de download pagina, staan alle jaaropgaves van 2019 klaar. Je kunt ze downloaden, uitprinten
en opslaan. Wanneer je hier vragen over hebt, hoor ik het graag natuurlijk.

De DUO koppelingen.
Denk je eraan om wanneer er wijzigingen zijn in je gezinssituatie of wanneer er structureel iemand aanwezig is
tijdens de opvangdagen, dit door te geven aan Rondomkids en dat je deze persoon registreert in het
Personenregister! Dit geldt alleen voor de gastouders die vanuit hun eigen huis de gastouderopvang verzorgen.
Belangrijk is om eerst een nieuwe VOG aan te vragen via Rondomkids en met deze VOG kun je daarna degene
inschrijven in het Personenregister en koppelen aan Rondomkids
Niet vergeten hoor! Er zijn strenge controles hierop en er worden ook wel boetes uitgedeeld.

De meldcode app

De app ‘meldcode kindermishandeling kinderopvang’ is speciaal ontwikkeld voor de kinderopvang.
handig in gebruik en zorgt dat je binnen een paar stappen duidelijk weet wat je kunt en moet doen.
Er staat veel informatie in en er zijn tips en downloads te vinden,

De app is

De KIDDI app

Deze app is ontwikkeld door het RIVM is samenwerking met de GGD en de Hoge School van Arnhem en
Nijmegen.
Je kunt hier
alle informatie vinden over infectieziektes, zoals krentenbaard, oorontsteking, rode hond enzovoorts!
Wanner je een infectieziekte in deze app opzoekt kun je in de app de volgende vragen stellen:
Wat is het?
Besmetting?
Wat kun je als beroepskracht doen?
Melding bij de GGD?
Toelaten of weren?
Opleidingseisen gastouderopvang.
Op de site van de rijksoverheid vind je weer de nieuwe aangepaste lijst van opleidingseisen voor de
gastouderopvang. Zo eens in de tijd wordt deze lijst weer opgeschoond en ververst.
Onlangs was ik bij een gastouder op bezoek;
Ze
vertelde mij dat haar opleiding niet meer op de lijst stond. Ze heeft in het voorjaar vervangende verkorte opleiding
met goed vervolg afgerond en is ze weer helemaal goedgekeurd.
Wanneer je vragen hierover hebt, neem even contact met mij op.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0017252/2019-01-01#Paragraaf4

Kennisnetwerk gastouderopvang KNGO
Starten en professionaliseren in de gastouderopvang start bij KennisNetwerk GastouderOpvang (KNGO). (bron
website KNGO)

KennisNetwerk Gastouderopvang (KNGO) is een onafhankelijk initiatief gespecialiseerd in de sector
gastouderopvang als onderdeel van kinderopvang. Sinds de start heeft KNGO haar netwerk in de
gastouderbranche zodanig uitgebreid dat vele kleine en grote gastouderbureaus, gastouders, opleiders en
betrokken instanties inmiddels de weg naar de website en social media van KNGO weten te vinden.
De komende tijd richt KNGO zich hoofdzakelijk op drie doelen:
1. Het vergroten van de pedagogische kwaliteit door o.a.:
•

•
•

Implementatie van het Pedagogisch Kader Gastouderopvang via de Pedagogische Component voor
gastouders en aanvullende trainingen Handen en voeten geven aan het Pedagogisch Kader
Gastouderopvang.
Betere scholing voor gastouders aan de poort: gastouderopleiding HZW aangevuld met pedagogische
component .
Stimuleren scholing bemiddelingsmedewerkers en houders van het gastouderbureau door:
Branche erkende (bij)scholing voor bemiddelingsmedewerkers
Bij- en-nascholing

2. Professionalisering door beter ondernemerschap:
•
•

Voorlichtingsbijeenkomsten voor gastouders over financiën en ondernemerschap.
Trainingen voor bemiddelingsmedewerkers en houders over het geven van financiële voorlichting en
ondersteuning aan gastouders.

3. Meer transparantie in gastouderopvang:
•
•
•

•

Voor ouders: om in hun zoektocht naar de juiste kinderopvang de gastouders mee te kunnen vergelijken
in samenwerking met gastouderopvang.tevreden.nl.
Voor gastouders: om een betere vergelijking te kunnen maken bij de belangrijke keuze voor welk
gastouderbureau ze gaan werken.
Voor de sector gastouderopvang: via het vakblad WijZ! Magazine en de online inlogomgeving op
www.kngo.nl willen we samen met de leden werken aan het imago en de zichtbaarheid van
gastouderopvang als onderdeel van kinderopvang.
Het KNGO Certificering voor “bijgeschoolde bemiddelingsmedewerkers” en het lidmaatschap van KNGO
in combinatie met de Pedagogische Component is een begin van de permanente educatie die wenselijk
is in gastouderopvang en leidt tot meer professionaliteit en transparantie.

Rondomkids is als gastouderbureau lid van KNGO,. Je kunt je als gastouder ook inschrijven.
Dit kost per jaar € 39,95. Wanneer je jezelf inschrijft ontvang je binnen enkele dagen de inloggegevens van de
online Kennisbank.
Dit is echt aan te raden voor elke gastouder. KNGO werkt samen met Kinderwijs-tv.
Kinderwijs-tv biedt gecertificeerde cursussen en workshops aan voor gastouders.
Ieder jaar doen een aantal aangesloten gastouders van Rondomkids de Summerschool van Kinderwijs tv.
Wanneer je lid bent ontvang je het WIJZ magazine, een vakblad voor professionals in gastouderopvang.
Regelmatig scan ik artikelen voor jullie uit dit blad.

Portabase gastouderdagboek
Binnen portabase is er een mogelijkheid voor gastouders om dagelijks digitaal een of meer verslagjes, inclusief
foto’s de delen met de ouders van de kinderen die ze die dag opgevangen hebben.
Als er een verslag gemaakt is, krijgen de ouders aan het einde van de werkdag een notificatie per e-mail met een
link naar het portaal.
En hoe leuk is het dat de gastouder hier een naslagwerk van kan maken!
De kosten voor het Dagboekjes bedragen € 1,50 ex BTW per maand, per gastouder die hier gebruik van wenst te
maken, ongeacht het aantal koppelingen. Entousiast geworden over het online Dagboekje voor gastouders?
Neem dan even contact met mij op, dan regel ik dit met Portabase.

Maximum uur prijs Kinderopvang 2020
Jaarlijks worden de maximum uur prijzen van de kinderopvangtoeslag met ingang van 1 januari geïndexeerd.
De Maximum uur prijs voor de gastouderopvang is
€ 6,27

Dank voor jullie aandacht weer!
Geniet van de winterdagen en de voorzichtige lente voorbodes! Ik zie of hoor jullie snel.

Toestemmingsformulier en extra afspraken formulier

Buitenspelen
Gastouder:
Opvanglocatie:

Denk bijvoorbeeld aan;
alleen van school naar huis lopen/fietsen
alleen naar vriendjes of vriendinnetjes in de buurt lopend of fietsend
alleen naar een sportclub of andere activiteit fietsen
alleen een boodschap doen voor de gastouder lopend of fietsend

Handtekening ouder

Handtekening gastouder

