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Wanneer wij over het kind schrijven, gebruiken we de mannelijke vorm. Als we schrijven over de ouder(s), bedoelen we ook de verzorger(s) van het kind.

Welkom bij het Gastouderbureau
van Avonturijn
Beste ouder,
U wilt als ouder natuurlijk het allerbeste voor uw kind. Het is belangrijk dat u vertrouwen heeft in de
opvang die wij bieden. Alleen dan zult u, met een gerust hart, uw kind bij ons achter kunnen laten. U
draagt de zorg voor de opvoeding van uw kostbaarste bezit, tijdelijk aan een ander over. U wilt dan de
zekerheid hebben dat uw kind, in uw afwezigheid, een veilige en verantwoorde opvang wordt geboden.
Uw kind moet erop vertrouwen dat het, in afwezigheid van zijn ouders, kan terugvallen op een vertrouwd
persoon om onbekommerd zijn omgeving te verkennen en te leren van de omgang met zijn leeftijdsgenoten. Daarom hebben de kinderen bij Avonturijn te maken met professionele opvoeders: De gastouders. Zij zijn zich bewust van hun (grote) verantwoordelijkheid en nemen deze taak met veel plezier,
positieve energie en deskundigheid op zich. En... uw kind moet vooral met héél véél plezier naar
de gastouders van Avonturijn komen!
Team Gastouderbureau
Op www.avonturijn.nl leest u alles over onze organisatie. Heeft u geen internet of vindt u de informatie die u zoekt niet?
Bezoek dan gerust ons centraal kantoor of bel ons. Veel informatie ligt ook ter inzage bij de gastouders .

3

Missie en visie
De missie en de droom van Avonturijn
Stichting Kinderopvang Avonturijn (Avonturijn) biedt
professionele opvang met een warm hart. Avonturijn wil
dé kinderopvangorganisatie in een straal van 30 kilometer rondom Ruurlo zijn! We sluiten in ons aanbod aan bij
ontwikkelingen in de samenleving en vragen van ouders.
Binnen het aanbod wordt, met effectieve inzet van mensen en middelen, gewerkt op basis van heldere en herkenbare pedagogisch inhoudelijke uitgangspunten.
Avonturijn streeft naar een toekomst waarin:
• Ouders in hun nabije omgeving voor hun
kinderen gebruik kunnen maken van kwalitatief
goede opvang in de eigen woonomgeving. De voorzieningen staan op loopafstand van de basisscholen
en/of in de buurt van andere voorzieningen.
• De opvangvoorzieningen van Avonturijn zijn
onderdeel van een netwerk gericht op Opvang,
Ontmoeting, Onderwijs, Ontspanning en Opvoedingsondersteuning voor nul- tot dertienjarigen.
• Ouders en kinderen kunnen rekenen op een veilig en
samenhangend netwerk, dat kinderen begeleidt en
stimuleert in hun ontwikkeling, ouders ondersteunt
in hun opvoedingstaak en laagdrempelig is als
bijzondere ondersteuning aan ouders en/of kinderen
noodzakelijk is.

Onze doelstelling
We stellen ons ten doel een veilige, zorgzame en uitdagende omgeving voor kinderen te creëren. Tegelijkertijd
willen we zo goed mogelijk voldoen aan de opvangwensen van de ouders. We streven ernaar te zorgen dat
kinderen en ouders zich gezien, gehoord en begrepen
voelen. We willen graag een goede samenwerking
opbouwen met ouders en spannen ons in om de communicatie soepel te laten verlopen.
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De vier opvoedingsdoelen
In de Beleidsregels Kwaliteit Kinderopvang tot uitvoering
van de Wet Kinderopvang worden de pedagogische
doelen expliciet geformuleerd. Het pedagogisch beleid
en de missie vormen hiermee de leidraad voor de gastouderopvang.
In ons pedagogisch beleidsplan beschrijven wij hoe we
met ons aanbod, in de thuissituatie, bijdragen aan het
bereiken van deze pedagogische doelen. We beschrijven
de wijze waarop emotionele veiligheid van kinderen
wordt gewaarborgd, de mogelijkheden die kinderen krijgen om hun persoonlijke en sociale competentie te ontwikkelen en de wijze waarop de overdracht van normen
en waarden aan kinderen plaatsvindt. We beschrijven ze
hierna even in het kort en u vindt ze in het pedagogisch
beleids- en werkplan van het Gastouderbureau nader
verwoord.
1. Bieden van emotionele veiligheid
Kinderen hebben behoefte aan lichamelijke aanraking en
liefdevolle benadering en willen ook zelf genegenheid
kunnen geven. Kinderen ontwikkelen het gevoel dat ze
als individu waardevol zijn door de positieve respons en
bevestiging van anderen op hun gedrag. Zo ontwikkelen ze een positief zelfbeeld. Kinderen die onvoldoende

erkenning en waardering krijgen zullen zich ongewenst
en niet de moeite waard vinden. Kinderen hebben
behoefte aan een min of meer voorspelbare omgeving
en een herkenbare structuur van de dag.
2. Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen
van persoonlijke competentie
Hiermee bedoelen we het ontwikkelen van sociaal
gedrag, zoals samen delen, spelen, rekening houden
met anderen, opkomen voor jezelf e.d. Een gastouder
leert het kind deze vaardigheden allereerst door zelf het
goede voorbeeld te geven. Zij kan begeleiden bij het
samenwerken en spelen door tijdens spel aan te geven
dat een ieder een beurt krijgt en uitleg te geven dat je
ook op je beurt moet wachten. Een stil kind kan worden
uitgenodigd om ook iets te vertellen of te doen, daarnaast wordt er gestuurd/begeleid bij vriendschappen en
vijandschappen.
3. Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen
van sociale competentie
De gastouder heeft oog voor de cognitieve en motorische ontwikkeling van het kind. Het dagelijks leven
biedt tal van mogelijkheden om het kind spelenderwijs
te stimuleren. Door het kind zoveel mogelijk zelf te laten

proberen en daar waar nodig te helpen, ontwikkelt het
kind eigen initiatieven en zelfstandigheid.
Voor de ontwikkeling van zowel de sociale als de persoonlijke competentie is het belangrijk dat de gastouder
het belang van spelen voor kinderen onderkent en hiertoe voldoende en gevarieerde mogelijkheden biedt.
Bij schoolgaande kinderen spreken vraag- en gastouder
duidelijk af wat het gastkind wel en niet zelfstandig mag
en leggen dit schriftelijk vast. In hoeverre mag het kind
alleen buiten spelen, fietsen of naar school gaan?
4. Overdragen van waarden en normen
De wijze waarop de gastouder het kind waardering
geeft, heeft invloed op het zelfvertrouwen van het kind
en het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. Kinderen
hebben behoefte aan aandacht. Een gastouder besteedt
vooral aandacht aan positief gedrag van het kind. Zij kijkt
en luistert goed naar de behoeftes van het kind. Hierop
inspelen betekent de ene keer het kind stimuleren en
een andere keer het kind niet storen in zijn spel. Zo wordt
het kind de vrijheid gegund om zijn eigen mogelijkheden te ontdekken en zich verder te ontplooien. Een kind
heeft er recht op met respect behandeld te worden en
serieus genomen te worden. Zo leert het kind ook voor
anderen respect te hebben. Het is van belang dat de
kinderen uit verschillende (culturele) achtergronden van
jongs af aan met elkaar opgroeien en voor elkaar respect
leren hebben. Waarden en normen vormen de basis van
hoe men met elkaar om gaat en welke regels men hanteert.
We willen graag dat kinderen leren op een positieve
manier met anderen om te gaan. Dit betekent dat we
respect hebben voor anderen en andermans spullen,
elkaar de ruimte gunnen en helpen als dat nodig is. De
gastouder zal hierbij het goede voorbeeld moeten geven
door een open en respectvolle houding, ten opzichte van
andere volwassenen en kinderen, te hebben.
Visie op de ontwikkeling en opvoeding van kinderen
Ieder kind heeft van nature de drang om zich te ontwikkelen. Ieder kind doet dat in zijn eigen tempo en
op zijn eigen manier, afhankelijk van zijn aanleg en zijn
temperament. Kinderen ontwikkelen zich in een actieve
wisselwerking met de omgeving. Contacten met andere
mensen in een sfeer van veiligheid en vertrouwen zijn
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daarbij een voorwaarde. Als volwassenen en opvoeders
zijn we verantwoordelijk voor die sfeer. We zien opvoeden als het actief begeleiden van het kind. We volgen en
stimuleren het kind in zijn ontwikkeling, scheppen daartoe een veilige omgeving en stellen grenzen waar dat in
het belang is van het kind.
Uitgaande van deze doelstelling en visie selecteren
wij de gastouders en de opvangomgeving zorgvuldig.
Avonturijn heeft hiervoor seelctiecriteria opgesteld.
Daarnaast vertalen we onze visie naar de praktijk
door hierna enkele uitgangspunten te beschrijven
die van belang zijn bij de begeleiding/opvang van
kinderen zodat deze zich zo optimaal mogelijk
kunnen ontwikkelen.
Het gastouderbureau van Avonturijn is van mening,
dat voor een goede ontwikkeling van een kind het
nodig is dat het:
n zelfvertrouwen ontwikkelt;
n zijn mogelijkheden en talenten ontdekt en benut;
n zelfstandig beslissingen leert nemen en de
consequenties van zijn handelen leert overzien;
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n goed met anderen leert communiceren,
samenwerken en delen;
n respect ontwikkelt voor medemens en natuur;
n het kind enerzijds geborgenheid en veiligheid
biedt en anderzijds een uitdagende omgeving
mag ontdekken.
Opvoeden betekent voortdurend een balans
vinden tussen:
n Het kind enerzijds waardering en respect te tonen
om zijn eigen mogelijkheden te ontplooien en
anderzijds het kind duidelijke grenzen te stellen.
Hiermee wordt de basis gelegd voor zelfrespect en
respect voor anderen;
n Het kind ruimte geven, zodat het zich in zijn eigen
tempo kan ontplooien en anderzijds de ontwikkeling
van het kind stimuleren;
n Deze visie op opvoeding geeft richting aan het
pedagogisch handelen van de gastouders. Elke
gastouder geeft hier op een eigen wijze haar
invulling aan.

Kernwaarden

De betekenis van Avonturijn

Bij ons werk zijn de volgende kernwaarden van belang:
l   Transparantie:
We zijn een open en transparante organisatie. We vertellen uitvoerig wat er gebeurt en hoe wij denken. Dit doen
we ook als er iets niet goed is gegaan. We verwachten dit
van onze medewerkers en ook van onze ouders. Dit komt
de opvang ten goede.

Avonturijn
v, groene edelsteen
Is de kleur van nieuw leven, voorjaar en groeikracht!
Het helpt kinderen te groeien in zowel lichamelijke als
geestelijke zin en haalt het beste uit mensen naar boven.
De steen maakt onafhankelijk en staat borg voor
onverwacht avontuur en geluk bij ondernemen.

l  Ondernemerschap:
We weten wat er speelt in de organisatie en samenleving.
Onze organisatie is volop in beweging! We zijn creatief,
vindingrijk, zelfstandig en resultaatgericht. Maar realistisch: we nemen verantwoorde risico’s.
l  Respect:
We gaan op een respectvolle manier met elkaar om, zijn
klantgericht, tolerant binnen onze vastgestelde grenzen.
We communiceren open richting ouders, kinderen en
medewerkers. We zijn trots op onze organisatie en op
ons vak. We hebben plezier in ons werk en stralen dit
ook uit!
l  Betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid:
Kinderen en ouders kunnen van ons op aan: ‘We zeggen
wat we doen en we doen wat we zeggen’. We leggen
verantwoordelijkheden laag in de organisatie.
Medewerkers zijn zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk
voor hun beslissingen en handelen.
Uitgangspunten hierbij zijn:
n De opvang is aanvullend op de zorg en
opvoeding thuis;
n De kinderen staan centraal;
n De opvang levert een bijdrage aan de
ontwikkelingsmogelijkheden van het kind;
n De ouders worden betrokken bij de opvang;
n De opvang en ons handelen hierin voldoet aan
de kwaliteitsnormen kinderopvang.

Gastouderbemiddeling
Avonturijn
Vraagouders zijn ouders die opvang zoeken voor hun
kind(eren), omdat zij bijvoorbeeld buitenshuis werken of
een opleiding (gaan) volgen. Gastouders zijn ouders die
thuis of bij een vraagouder thuis opvang verzorgen
voor kinderen in de leeftijd vanaf ca. 3 maanden tot de
leeftijd waarop kinderen de basisschool verlaten. Zij
zijn aangesloten bij een geregistreerde kinderopvangorganisatie, waardoor ouders in aanmerking komen
voor kinderopvangtoeslag.

Waarom gastouderopvang?
n De opvang is kleinschalig;
n Opvangtijden kunnen op uw werktijden worden
afgestemd;
n Opvang vindt plaats in huiselijke omgeving;
n Gastouders krijgen ondersteuning van het
gastouderbureau;
n Vast gezicht voor uw kind;
n Daardoor rust, stabiliteit en vertrouwen;
n Voldoende persoonlijke aandacht voor uw kind;
n Het is een geschikte opvangvorm voor baby’s door
de afwezigheid van vele prikkels en de aanwezigheid
van een sensitief klimaat;
n U kunt gemakkelijk individuele afspraken, zowel met
uw gastouder als het gastouderbureau, maken;
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Er zijn meestal andere kinderen om mee te spelen;
Veel speel- en spelmogelijkheden;
U betaalt alleen de afgesproken opvanguren;
Als uw kind zich niet lekker voelt, kan het (meestal)
toch naar de gastouder;
Valt onder de Wet Kinderopvang, daardoor komt u
in aanmerking voor kinderopvangtoeslag;
Gastouders, ouders en kinderen worden begeleidt
door de bemiddelingsmedewerkers van het
gastouderbureau;
Het gastouderbureau verzorgt de betaling tussen
de vraag- en gastouders;
Het gastouderbureau biedt desgewenst ondersteuning bij uw aanvraag bij de belastingdienst.

Waarom gastouder worden?
Als u graag met kinderen om gaat, u warmte en geborgenheid kunt bieden, dan zijn wij op zoek naar u!
Wanneer u graag kinderen bij u in huis wilt opvangen of
bij de vraagouder thuis de opvang wenst te verzorgen en
deze kleinschalige, flexibele manier van opvang op een
goede manier wilt doen, dan kan het gastouderbureau
van Avonturijn veel voor u betekenen.
Door gastouder te worden, kunt u uw werk en de zorg
voor uw eigen kinderen combineren met uw thuissituatie. Uw kind(eren) krijgen er speelkameraadjes bij en
leren spelen en delen met andere kinderen. Als gastouder kunt u zelf aangeven hoeveel u wilt werken en
hoeveel kinderen u wilt opvangen. Ook kunt u aangeven
in welke leeftijdscategorie u kinderen wilt opvangen.
U bepaalt zelf uw uurtarief. Daarnaast biedt Avonturijn
aanvullend een gunstige bonusregeling.

Selectie gastouders
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Als gastouder wordt u geselecteerd op uw geschiktheid.
Dit wordt gedaan tijdens een intakegesprek. Tijdens dit
intakegesprek komen een aantal onderwerpen aan de
orde, zoals het pedagogisch beleid van Avonturijn en de
bereidheid van de gastouder om, volgens deze uitgangspunten, de opvang te verzorgen. Avonturijn selecteert
gastouders onder andere aan de hand van hun ervaring
en motivatie. De gastouder moet vooral plezier hebben

in het omgaan met kinderen en moet voldoende tijd en
ruimte hebben om een gastkind een vast en vertrouwd
opvangadres te kunnen bieden.
Daarnaast wordt de omgeving waar de opvang plaats
vindt bekeken. Er dient een veilige speel- en slaapgelegenheid te zijn voor de jongste kinderen en een rustplaats voor de grotere kinderen. Verder wordt bekeken of
de kinderen veilig buiten kunnen spelen. Buiten spelen
kan in een tuin, maar ook op een pleintje of een speeltuin in de buurt, als de veiligheid van de kinderen maar
volstaat.
De Wet Kinderopvang vraagt om een risico-inventarisatie
op het gebied van veiligheid, gezondheid en
hygiëne. Deze wordt jaarlijks uitgevoerd op het opvangadres. Het gastouderbureau biedt ondersteuning door
deze samen met de gastouder in te vullen.

Het gastouderbureau van Avonturijn kent
twee vormen van opvang:
1. Opvang bij de gastouder thuis.
2. Opvang bij de vraagouder thuis. Deze laatste vorm
van opvang valt onder de wet ‘dienstverlening aan
huis’ 1). Meer informatie over deze regeling kunt u
opvragen bij het gastouderbureau.
1)

Bron: rijksoverheid.nl. Eisen 2015.

Gastouders moeten voldoen aan de eisen uit de Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
Als gastouder moet u: 1)
n Aangesloten zijn bij een gastouderbureau;
n 18 jaar of ouder zijn;
n Nederlands, Fries of een erkende Nederlandse
streektaal spreken tijdens de opvang;
n Vooraf een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
overhandigen aan het gastouderbureau (ook uw huisgenoten boven de 18 moeten een VOG aanvragen);
n Voldoen aan de eisen voor veiligheid;
n Beschikken over een EHBO diploma dat is
opgenomen in het register EHBO-certificaten
gastouderopvang;
n Een diploma of certificaat voor gastouderopvang
bezitten. Avonturijn kan, desgewenst, begeleiden
naar een opleidingsinstituut waardoor u in het bezit
kunt raken van een geldend diploma.
n Bij dienstverlening aan huis mag de gastouder bij één
gezin niet meer dan drie dagen opvang verzorgen.
Het is wel toegestaan om bij meerdere gezinnen de
opvang te verzorgen.
Als u aan alle eisen voldoet, kunnen wij u laten
registreren in het landelijk register Kinderopvang en
Peuterspeelzalen (LRKP).
1)

Bron: rijksoverheid.nl. Eisen 2015.

Leeftijdsbeleid wettelijke kaders en leeftijdsbeleid:
n Er mogen maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar
worden opgevangen. Daarbij worden eigen kinderen
tot 10 jaar meegeteld.
n Er mogen niet meer dan 5 kinderen tegelijk worden
opvangen, als deze kinderen allemaal jonger dan
4 jaar zijn. Dit is inclusief de eigen kinderen van de
gastouder tot 4 jaar.

n Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk
aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van
0 jaar. Dit is ook weer inclusief eigen kinderen van
deze leeftijd.
Scholing van gastouders
Het gastouderbureau organiseert minimaal één keer
per jaar een scholing voor haar gastouders. Dit kan een
herhaling EHBO zijn, maar ook een thema avond. Dit alles
bedoeld als voorlichting of verdieping van de werkzaamheden als gastouder. Avonturijn biedt deze scholing kosteloos aan voor gekoppelde gastouders.
Waar moet u verder nog rekening mee houden als u
als gastouder wilt werken:
n U hebt voldoende ruimte om te slapen, te spelen én
uw huis is kindvriendelijk, kindveilig en rookvrij.
n Het is prettig dat uw (eventuele) partner achter uw
keuze staat.
n Vraagouders moeten van u op aan kunnen.
n U kunt met vragen, opvattingen en cultuur van
vraagouders omgaan.
n U staat achter het pedagogisch beleid van Avonturijn.
n U bent als gastouder bereid te voldoen aan de
kwaliteitseisen die de wet en het GOB aan de opvang
en verzorging van kinderen van andere ouders
stellen. Avonturijn begeleidt en ondersteunt het
scholingstraject voor gastouders die nog niet aan
deze eis voldoen.
n U bent voor langere tijd (minimaal 1 jaar) beschikbaar
voor de opvang.
n U staat geregistreerd als gastouder in het Landelijk
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) of
u bent bereid zich te laten registreren.
n U kunt een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen.
Naast de gastouder zelf, dienen ook de huisgenoten
van 18 jaar en ouder in het bezit te zijn van een VOG.
Vanaf 1 juli 2013 worden alle personen werkzaam in
de kinderopvang continue gescreend. Bij continue
screening wordt voortdurend getoetst of een persoon die in de kinderopvang werkt in aanraking is
geweest met justitie.
n U bent niet uit de ouderlijke macht ontzet of uw kind
mag niet onder toezicht staan.
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Kenmerken van gastouderopvang zijn:
n Het is opvang op maat en kan inspelen op de wensen
van de ouders en individuele behoeften van het kind.
n Het is kleinschalige opvang in huiselijke sfeer.
n Het biedt de mogelijkheid tot opvang op flexibele
tijden.
Het pedagogisch beleid is de basis van waaruit we
werken. We omschrijven hierin de doelstelling en onze
visie op de ontwikkeling van kinderen. Met de gastouders bestaat geen gezagsverhouding op basis van
een arbeidsrechtelijke relatie. Dit is anders wanneer
de opvang plaatsvind bij de ouders thuis. Vraag om
informatie over de ‘dienstverlening aan huis’ regeling
bij het gastouderbureau. Avonturijn en de overheid stellen voorwaarden aan de selectie en bemiddeling. De
vraagouders zijn degenen die de voorwaarden stellen
aan de feitelijke uitvoering van het werk: de opvang.
Zodoende kunnen gastouders het pedagogisch beleid
zien als een leidraad. De grenzen zijn duidelijk, maar er
zijn verschillende manieren van invulling mogelijk.
De gastouder handelt op grond van haar eigen ervaring,
kennis, inzicht en houding met betrekking tot de kinderopvang. Omdat alle gastouders verschillend zijn, met
ieder hun eigen kwaliteiten, verschilt ook de manier van
werken met de kinderen per gastouder.

Doelstelling
De doelstelling van het Gastouderbureau is het bemiddelen voor- en begeleiden van kinderopvang door gastouders. De opvang wordt geboden aan kinderen in de
leeftijd vanaf ca. 3 maanden tot de leeftijd waarop het
kind de basisschool verlaat. Zo zijn ouders in staat om te
werken, te studeren of kunnen andere activiteiten buitenshuis ondernemen. Avonturijn staat voor kwalitatief
goede kinderopvang door gastouders, waarbij kindgerichtheid voorop staat. Dit doen we door middel van
selectie en inschrijving van gastouders, het bemiddelen
in en begeleiden van de kinderopvang bij gastouders
en het bieden van deskundigheidsbevordering aan
gastouders.
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Het bemiddelingsproces
Kennismakingsgesprek
Dit gesprek is bedoeld om het vraag- en gastgezin
met elkaar kennis te laten maken. In principe is er bij
dit gesprek geen bemiddelingsmedewerker aanwezig.
Wanneer beide partijen dit graag willen, kan er een
gezamenlijke afspraak gemaakt worden, waarbij de
bemiddelingsmedewerker wel aanwezig is.

Koppelingsgesprek
Wanneer zowel het vraaggezin als het gastgezin positief staan tegenover een bemiddeling zal de bemiddelingsmedewerker een afspraak maken voor een
koppelingsgesprek. Dit gesprek vindt met alle drie de
partijen plaats in de woning waar de opvang plaats gaat
vinden. In dit gesprek komen alle punten die belangrijk
zijn voor de opvang van het kind aan de orde. Zoals
ideeën en wensen over de opvoeding, de gewoonten
van het kind, de opvanguren en dergelijke.
Wij bespreken met de gast- en vraagouder het pedagogisch beleids- en werkplan en vragen wij hen of zij
achter dit beleid staan. Eigen inbreng of op- en aanmerkingen van de gast- of vraagouder zijn altijd welkom en
bespreekbaar.

Evaluatie

Als u of wij ons zorgen maken

Na acht weken opvang evalueren wij hoe u als ouders
vindt dat de opvang verloopt. Maar ook de gastouder
geeft aan of het kindje goed gewend is op de opvang.
Wij kijken of de kinderopvangtoeslag op gang is gekomen, of de uren die we afgesproken hebben tijdens de
koppeling kloppen met de werkelijkheid en of er andere
praktische vragen zijn.

Soms vertonen kinderen gedrag dat opvalt in het gastgezin of verloopt de ontwikkeling op één of meerdere
gebieden anders dan verwacht. Wij zien als gastouders
en als gastouderbureau het als onze taak om dit te signaleren en onze zorg te delen met de vraagouders. Op het
moment dat wij ons zorgen maken over het gedrag of
de ontwikkeling van een kind dan delen wij dat met u als
ouder. Wij gaan er vanuit dat als u zich als ouder zorgen
maakt, dat u dit dan ook met ons wilt delen. Immers we
willen beiden toch het beste voor uw kind!

Twee keer per jaar vindt er een evaluatie plaats, zowel
met de gastouder als met de vraagouder. Dit zal eenmaal
telefonisch zijn of per mail en eenmaal op de plek waar
de opvang plaatsvindt. Tijdens deze laatste evaluatie
zal de jaarlijkse risico-inventarisatie uitgevoerd worden
en het brand- en vluchtplan doorlopen worden. Hierbij
wordt gekeken of de woning (nog steeds) voldoet aan
de wettelijk gestelde eisen voor kinderopvang. In deze
gesprekken komen daarnaast de volgende zaken aan
de orde:
n Hoe gaat het met kind in het gastgezin;
n Hoe is de relatie tussen de vraag- en gastouder;
n Zijn de gemaakte afspraken duidelijk;
n Zijn er veranderingen in de gemaakte afspraken;
n Worden de gemaakte afspraken nagekomen;
n Zijn de protocollen helder, zoals bijvoorbeeld
protocol vermoeden van kindermishandeling
(meldcode).

Vervanging
Wanneer er sprake is van (mogelijk) langdurige ziekte
van de gastouder of wanneer er andere calamiteiten in
het gastgezin zijn, dan zal het gastouderbureau op zoek
gaan naar een tijdelijke gastouder of onderzoeken of één
van haar kindercentra de opvang kan overnemen.

Meldcode
Kinderopvang Avonturijn kan te maken krijgen met
slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling.
Omdat dit altijd schrik en zorg met zich meebrengt is
(landelijk) de meldcode ontwikkeld. Vanaf 1 juli 2013 is
Avonturijn verplicht om bij signalen van geweld deze
code te hanteren. De meldcode is een overzichtelijk stappenplan, waarin beschreven staat hoe te handelen bij
vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.
De vijf basisstappen van de meldcode staan hieronder
in het kort beschreven:
n In kaart brengen van signalen
n Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen
van Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of
steunpunt huislijk geweld
n Gesprek aangaan met ouders en/of kind
n Wegen van geweld of de kindermishandeling:
inschatten risico, aard en ernst van het geweld
n Beslissen: hulp organiseren of melden.

Inschrijven
U kunt uw kind inschrijven via het aanmeldformulier
(vraagouders). Richtlijn binnen Avonturijn is 8 uur per
week voor 0-4 jarigen en 5 uur per week voor 4-12
jarigen. U kunt een offerte aanvragen bij het
gastouderbureau.
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