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Lente 2021   

Bericht van de GGD 
Vanaf maart gaat de GGD weer starten met fysieke inspectiebezoeken bij de gastouderopvang 
rekening houdende met geldende corona maatregelen.  (De afgelopen maanden was dat op afstand 
via Teams)  
Tijdens de fysieke inspectiebezoeken zal de GGD nog steeds zo veel mogelijk documenten en 
eventueel beeldmateriaal digitaal opvragen. Op deze manier kunnen zij de inspectiebezoeken zo kort 
mogelijk houden.  Een kort bezoek houdt in dat de GGD door middel van een kortdurende observatie 
(ongeveer 15 min) de beroepskracht kind ratio en pedagogische praktijk bij gastouders toetsen. 
Indien mogelijk maken zij ook een rondgang door de gastoudervoorziening.  Na het fysieke 
inspectiebezoek vindt er op afstand een telefonisch interview met de gastouder plaats en worden er 
eventueel documenten en beeldmateriaal opgevraagd.  
 
De coronamaatregelen zullen bij het uitvoeren van de bezoeken in acht genomen worden. Zo wordt 
het bezoek zo kort mogelijk gehouden, houden ze de afstand van 1,5 m, maken ze gebruik van veilige 
mondmaskers, desinfecteren ze  handen en nemen ze geen drinken aan. Wanneer de GGD of een 
gastouder corona gerelateerde klachten ervaart, wordt er geen inspectiebezoek op locatie uitgevoerd. 
 
De GGD attendeert op een medewerkingsplicht t.a.v. onaangekondigde gastouderinspecties. 

 

Aantal Zaken op een  rij:  
 “De beslisboom thuis blijven of naar school van februari “ en “het 

protocol kinderopvang” beide van februari 2021  zijn nog steeds van 
toepassing. (en te vinden in het portaal van G4) 

 Gastouders kunnen bij klachten met voorrang een corona test laten doen. 
Het prioriteitsnummer van de GGD is 0800 8101 en het benodigde  
formulier hiervoor is op te vragen bij G4.  

 De brancheorganisatie kinderopvang en GGD Nederland hebben samen 
een voorlichtingsfilmpje ontwikkeld voor ouders/verzorgers van 
kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar over het testen van kinderen. 
https://www.youtube.com/watch?v=FvFA4R2A5UY 

 De uitbetaling aan ouders voor de compensatie van de tweede 
sluitingsperiode van 16 december tot 8 februari staat gepland medio 
april. Voor eventuele sluiting na 8 februari staat nog geen compensatie 
op de planning 



 

KinderWijsTV 
 Groene kinderopvang zit in de lift. En terecht, want contact met de 
 natuur en buiten zijn is van grote waarde voor een gezonde 

ontwikkeling. Door veel in de natuur te zijn en de natuur te beleven 
ontstaat bij kinderen ook meer en meer het besef dat ze verantwoordelijk 

om moeten gaan met natuur en milieu. Waarom groen zo belangrijk is voor 
(jonge) kinderen blijkt ook uit tal van onderzoeken en observaties. In de online 

leermodule  ‘Groen moet je doen!’ wordt meer vertelt over de volgende 
onderwerpen:  

 Onderzoek over groen, natuur en buitenspelen. 

 Buitenspelen en ontwikkeling. 

 Jouw opvang een beetje groener. 

 Natuurlijk speelgoed. 
Als je interesse hebt deze laagdrempelige online leermodule te volgen neem dan   
contact op met gastouderbureau G4. U ontvangt van ons een link en inlog codes om 
deze module te volgen. Ook de online module van de Meldcode Kindermishandeling 
kunt u op deze manier volgen.  “Een leve lang leren !!” 
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Is je kind een slechte verliezer? ‘Geef de winst niet weg’ 

Zodra een kind een spelletje dreigt te verliezen, vliegen de dobbelstenen door de kamer. Hoe 
leer je een kind sportief verliezen? Tips van een sportpsycholoog.  
Boosheid of teleurstelling na verlies is niet slecht, zegt de sportpsycholoog. “Dat is zelfs heel 
begrijpelijk. Kinderen zien winnen als het doel. Als ze dat niet bereiken, hebben ze niet aan 
de verwachting voldaan. Dan kunnen ze teleurgesteld raken in zichzelf, omdat ze gefaald 
hebben. Ze hadden graag willen winnen, maar dat is niet gelukt.” Kinderen gaan daar 
verschillend mee om. Het ene kind reageert heftig, terwijl een ander juist stil wordt. 
Sommige kinderen doen niet meer hun best om te winnen. “Daarmee creëren ze een 
vangnet voor zichzelf”, verklaart de psycholoog. “Dan weten ze: ik kan beter, maar ik heb het 
nu niet laten zien. Dat is veiliger dan alles op alles zetten, weten dat je niet beter kan en dan 
toch verliezen.”  
“Het kan verleidelijk zijn om je kind te laten winnen, maar je kunt als ouder niet alle 
moeilijke situaties voor een kind wegnemen.”  
Gezelligheid als doel. Leer je kind met welk doel je een spel speelt, tipt de sportpsycholoog. 
Als je zegt dat winnen het doel is, dan stimuleer je al de competitiestrijd. Benadruk dat het 
vooral om de gezelligheid gaat. Ga samen aan tafel zitten en zet een leuk muziekje op. Zorg 
dat je het leuk hebt samen. Dat is veel meer de waarde van het moment dan het spelletje 
winnen.” Bron: Mooost sportpsycholoog. 

  


