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2018 -2019  
2018 loopt weer op zijn eind. De Sint is met zijn 
pieten weer terug naar Spanje en bij velen staat 
de kerstboom in huis. Vanuit gastouderbureau 
G4 bedanken wij alle gastouders voor hun zorg 
en inzet. Wij wensen iedereen: 
 

hele fijne feestdagen en dat het een 

heel mooi en liefdevol 2019 mag 

worden.  
 
In 2019 zijn er een aantal veranderingen in de 
kinderopvang. In deze nieuwsbrief staan de 
veranderingen beschreven die voor de 
gastouderopvang van belang zijn. 

 

De Meldcode gaat veranderen per 1 januari  
 
In 2013 is de meldcode kindermishandeling 
ingevoerd. Sindsdien is deze al regelmatig aangepast 
en verbeterd zodat deze actueel blijft en optimaal 
werkt voor professionals die dagelijks met kinderen 
te maken hebben. Vanaf 1 januari 2019 wordt er 
een afwegingskader toegevoegd aan de Meldcode 
en moeten alle gastouders (en andere professionals) 
hiermee gaan werken. Een afwegingskader helpt u 
o.a. bij de beslissing of een melding noodzakelijk is.  
Melden of zelf hulp organiseren, bestaat in de 
toekomst uit het maken van twee afwegingen: 1.Is 
melden noodzakelijk en 2. is hulpverlening (ook) 
mogelijk? In de bijgevoegde brochure wordt dit 
afwegingskader door Boink verder toegelicht.  
 
De vernieuwde meldcode, welke in werking treedt 
per 1 januari is terug te vinden in het portaal van G4.  
Voor de kinderopvang is er ook een speciale app 
ontwikkeld, “Meldcode kinderopvang” .  Deze app 
kan je downloaden op je telefoon en helpt je 
middels vragen door de stappen van de meldcode.  
Tijdens het huisbezoek in 2019 zal aandacht aan de 
meldcode worden besteed. Tevens zullen wij 
gastouders vragen een online cursus (E-learning) te 
volgen. Meer informatie volgt.  

Oudercommissie  
Door verandering van werk en het naar de 
middelbare school gaan van de kinderen, zijn 
Claudia en Ineke gestopt in de oudercommissie 
van G4. Wij bedanken beiden hartelijk voor hun 
bijdrage de afgelopen jaren. Heel blij zijn wij te 
kunnen melden dat we 4 nieuwe ouders 
hebben gevonden die de belangen van de 
vraagouders  bij G4 gaan vertegenwoordigen. 
Samen met Anja Smulders gaan Sanne van 
Woerkum, Suzan van de Ven, Gerrie van 
Rijzingen en Miriam van der Linden plaats 
nemen in de oudercommissie.  Gegevens over 
hoe je hen kan  bereiken vind je in het 
ouderportaal.  
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Pedagogisch beleid-pedagogische praktijk 
 
Kinderopvang en de manier waarop er naar 
gekeken wordt verandert. Ontwikkeling van 
kinderen staat meer centraal en gastouder-
opvang is niet alleen maar opvang,  
het is een vak!   
Omdat meer gekeken wordt naar het 
pedagogisch handelen van gastouders zijn wij 
van mening geweest dat ons pedagogisch 
beleidsplan praktischer moet. Wij hebben het 
herschreven en zullen het in 2019 bij al onze 
gastouders gaan introduceren.  Wij zijn er van 
overtuigd dat de gastouders van G4 betrokken 
zijn en goede kwalteit opvang bieden. Het doel 
van ons pedagogisch beleidsplan is dat 
gastouders nog meer inzicht krijgen in hun 
eigen handelen tijdens de opvang. Een 
gastouder werkt vaak onbewust wel volgens de 
4 pedagogische basisdoelen, maar door het 
handelen te benoemen bereik je nog meer 
professionalteit in het werk als gastouder. In 
het G4 portaal is het nieuwe pedagisch 
beleidsplan  te vinden. Tijdens de huisbezoeken 
in 2019 zal het pedagogisch beleidsplan met de 
pedagogische kwaliteitsboom onder de 
aandacht worden gebracht.  
 

Check this,  
 Voorlopige beschikkingen en definitieve 

beschikkingen kinderopvangtoeslag worden 
niet meer standaard per post verstuurd maar 
staan in het digitaal portaal van de overheid. 
Het is van belang deze goed te controleren 
m.n. de definitieve beschikkingen (ook door de 
Belastingdienst Toeslagen worden wel eens 
fouten gemaakt).  Zijn er vragen over, neem 
dan contact op met G4.  

 De kinderopvangtoeslag gaat in 2019 omhoog. 
Het maximale tarief waar u 
kinderopvangtoeslag over kan krijgen gaat van 
€ 5.91 naar € 6,15.   

 Vraagouders die verwachten dat ze in 2019 
meer gaan verdienen (toetsinkomen stijgt) 
dienen  dit door te geven bij de Belastingdienst 
Toeslagen. Doe dit tijdig om terugbetalingen te 
voorkomen! 

 Als een vraagouder werkloos wordt, is het zo 
dat er nog 3 maanden recht is op 
kinderopvangtoeslag, daarna stopt het recht 
op kinderopvangtoeslag. 

 Jaaropgaven 2018 worden in februari 
verstrekt. Gastouders ontvangen deze per 
post, voor vraagouders staan ze in het G4 
portaal. 

 In december worden de overeenkomsten 2019 
gestuurd naar te gastouders. Hierin staan o.a. 
de geschatte uren per maand en het uurtarief. 
Vraagouders zal ook gevraagd worden deze te 
tekenen voor ze retour gaan naar G4.   

 Gastouders plaatsen niet zonder toestemming 
van vraagouders herkenbare foto’s van 
kinderen op social media. Belangrijk voor 
(vraag)ouders is om te weten dat ook zij niet 
zomaar foto’s van andere kinderen mogen 
delen op social media. Hiervoor is altijd 
toestemming nodig van de ouders.  Dit is met 
name een aandachtspunt bij activiteiten in de 
opvang, scholen en bij verenigingen.  

 De GGD heeft vorige maand een 
inspectiebezoek uitgevoerd bij G4. Zij hebben 
hier een positief verslag over gegeven. Het 
verslag/rapport is terug te vinden op de site 
van G4 of in het Landerlijk Register 
Kinderopvang.  

G4 geeft een bijdrage aan Clini clowns ipv het 
versturen van kerstkaarten 


