Gastouderbureau Jip en Janneke
Roelien Altena
Kolderveen 50
7948NK Nijeveen

Gastouderbureau Jip en Janneke
Gastouderopvang is een huiselijke en
kleinschalige vorm van kinderopvang.
Gastouderopvang is niet aan bepaalde tijden
gebonden en hierdoor ook heel geschikt voor
mensen die flexibele opvang zoeken.
Het gastouderbureau Jip en Janneke bemiddelt
tussen de vraagouder en de gastouder, zorgt
voor de administratie, facturatie en biedt
scholing en ondersteuning aan de gastouders.
Tevens zorgt het gastouderbureau voor werving
en selectie van gastouders en worden er
koppelings- en evaluatiegesprekken gehouden.
Het gastouderbureau heeft een collectieve
ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering
afgesloten.
Inschrijving vraagouders
Ouders die opvang zoeken voor hun kind
kunnen zich telefonisch of via de e-mail
aanmelden voor een intakegesprek. Tevens
kunt u een intakeformulier als PDF downloaden
via de website. Dit intakegesprek vindt plaats bij

de vraagouder thuis. Tijdens dit intakegesprek
kunnen de wensen kenbaar gemaakt worden
die nodig zijn voor de opvang. U krijgt van
het gastouderbureau een offerte waarmee
u de vergoeding bij de belastingdienst kunt
aanvragen via:
www.kinderopvangtoeslag.nl
Inschrijving gastouders
De gastouder moet in het bezit zijn van
een diploma SPW2 of gelijkwaardig en een
geldig EHBO diploma voor eerste hulp aan
kinderen hebben. Het GOB biedt jaarlijks een
herhalingscursus EHBO aan kinderen aan.
U kunt zich telefonisch of via de e-mail
aanmelden voor een intakegesprek. Tevens
kunt u een intakeformulier als PDF downloaden
via de website.
Dit intakegesprek vindt plaats bij de gastouder
thuis. Tijdens dit intakegesprek komen de
volgende zaken aan bod: Welke dagen en tijden
bent u beschikbaar? De veiligheidsvoorschriften
van de GGD worden met u doorgenomen. Uw
opvoedingsideeën en uw motivatie en ruimte
voor het gastkind.
Vervolg z.o.z. ➔

Telefoon: 0522 491 806
Mobiel: 06 1668 8772
E- mail: gobjipenjanneke@ziggo.nl
KvK: Meppel 04082447
Registratie LRK: 129053272
Werkzaam in: Nijeveen, Meppel,
Steenwijkerland en Staphorst.

Bel gerust
0522 491 806
of
06 1668 8772
voor meer info of
kijk op de website
www.gobjipenjanneke.nl

Kennismakingsgesprek
Indien het gastouderbureau denkt dat er
een geschikte gastouder gevonden is voor
de aanvraag van de vraagouder, kan er een
vrijblijvende kennismaking tussen beide
partijen plaats vinden. De kennismaking is bij
de gastouder thuis. Tijdens dit gesprek kunnen
zaken besproken worden zoals de dagen en
tijden, opvoedingsideeën en de gewoontes van
het kind. Na de kennismaking neemt u contact
op met het gastouderbureau om aan te geven
dat u akkoord bent met deze keuze of niet.

Wordt er gewerkt volgens het pedagogisch
beleid? Voelt het kind zich thuis? Kloppen de
dagen en tijden nog? De RIE wordt jaarlijks
door de gastouder, vraagouder en medewerker
gastouderbureau voor gezien ondertekend en
besproken.
Is er voldoende afstemming tussen de
vraagouder en de gastouder over de zorg
en opvoeding van het gastkind? Er zal een
verslag worden gemaakt van dit gesprek zodat
eventuele afspraken ook de volgende keer
kunnen worden geëvalueerd.

Overeenkomstengesprek
Indien het kennismakingsgesprek positief is
verlopen volgt het overeenkomstengesprek.
Tijdens dit gesprek worden de zakelijke en
praktische aspecten van de kinderopvang
vastgelegd en ondertekend in de
overeenkomsten tussen vraagouder en
gastouder, tussen vraagouder en
gastouderbureau en tussen gastouder en
gastouderbureau. Zodra de opvang van start
gaat volgt er een proefperiode van twee
maanden.

Kwaliteit
Gastouderbureau Jip en Janneke biedt erkende
gastouderopvang en is ingeschreven bij het
Landelijk Register voor Kinderopvang.
Hier kunt u ook het jaarlijkse inspectie rapport
van de GGD vinden.
Het gastouderbureau en de oudercommissie
hebben een klachtenreglement. Het
gastouderbureau en de gastouders werken
volgens een pedagogisch beleidsplan en een
protocol kindermishandeling. Deze kunt u als
PDF downloaden via de website.

Evaluatiegesprekken
Elk jaar volgt er een
evaluatiegesprek. Samen
met de gastouder, de
vraagouder en het
gastouderbureau wordt
er gekeken hoe het de
afgelopen periode is
verlopen:

Tarieven Gastouderopvang
Het tarief voor de gastouderopvang in
2019 is € 5,85 per uur per kind.
Prijsopbouw

gastoudervergoeding

€ 5,00

bureaukosten

€ 0,85

totaal

€ 5,85

Bij meer dan 20 uur afname per week
worden de bureaukosten lager. In
overleg kan de gastouder een ander
tarief berekenen.
Kinderopvangtoeslag
Kinderopvangtoeslag is een
tegemoetkoming in de kosten
van kinderopvang. Hoeveel
kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt
af van uw inkomen en van het aantal
kinderen dat naar de opvang gaat.
Het maximale tarief wat in 2019 voor
vergoeding in aanmerking komt is € 6,15.
Het kind wat de meeste uren
kinderopvang afneemt geldt voor de
belastingdienst als het eerste kind.

www.gobjipenjanneke.nl

