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Beste ouders,  

Graag brengen we jullie op de hoogte van een aantal nieuwsberichten. 

Zoals in de vorige nieuwsbrief (februari) al aangekondigd, is er een Oudercommissie 

actief. Zij stellen zich voor:  

De oudercommissie. Wat doet die nu eigenlijk?               
De oudercommissie (OC) van Gastouderbureau Drieluik vertegenwoordigt de ouders 
van alle kinderen die bij de aangesloten gastouders worden opgevangen. De 
oudercommissie brengt advies uit aan het gastouderbureau, het tarief voorstel wordt 
jaarlijks door de oudercommissie bekeken en goedgekeurd, veranderingen worden 
aan de oudercommissie voorgelegd en er worden verbeterpunten besproken. 

De oudercommissie bestaat uit 5 enthousiaste leden: 

➢ Karin de Haan–Albring  – vraagouder bij gastouder Anita Jalvingh in Dalen 
➢ Stefanie Assen   – vraagouder bij gastouder Marlies Wiegman in Coevorden                          
➢ Tineke Wiltink   – vraagouder bij gastouder Marry Schepers in Dalen 
➢ Eline Boesjes   – vraagouder bij gastouder Claudine Irosemito in Oosterhesselen                 

➢ Roy Piek   – vraagouder bij gastouder Marlies Wiegman in Coevorden                                   
 

Samen met Anita en Melanie van het gastouderbureau gaan we met deze 
oudercommissie aan de slag!  
Heeft u vragen / opmerkingen of interesse in de oudercommissie? Laat het 
ons weten via e-mailadres ocdrieluik@gmail.com 

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 

Het is u vast niet ontgaan dat er een nieuwe regeling van kracht is. De wet Privacy is 

vervangen door de Europese AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

Ook wij als gastouderbureau hebben hieraan te voldoen. Daarom hebben wij een 

privacybeleid opgesteld voor intern gebruik. Belangrijk is dat wij u als klant 

informeren hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens. Dit is vastgelegd in de 

Privacyverklaring. Deze vindt u als bijlage bij deze mail en zal ook op onze website 

worden opgenomen. Tevens hebben wij in de algemene voorwaarden deze 

privacyverklaring benoemd. Daarom ook die in de bijlage. 

In de overeenkomst die wij als gastouderbureau met de gastouder afsluiten, gaan wij 

een artikel toevoegen over het omgaan met vertrouwelijke gegevens en 

persoonsgegevens.  

http://www.gastouderbureaudrieluik.nl/
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Kinderopvangtoeslag toch via ouders                                                      

Het kabinet had het plan om de kinderopvangtoeslag vanaf 2020 anders te regelen, 

namelijk via de gastouderbureaus. DUO zou de uitvoering hiervan op zich nemen. 

Deze plannen zijn nu van de baan; de ouders blijven zelf de toeslagen ontvangen.  

De motivatie van het kabinet om de uitgifte van kinderopvangtoeslag te wijzigen, lag 
in het feit dat veel ouders teveel ontvangen voorschotten van kinderopvang moeten 
terugbetalen dat voor hen moeilijke situaties oplevert. De Belastingdienst heeft nu 
beloofd beter maatwerk te leveren, zodat terugbetalen zoveel mogelijk wordt 
voorkomen. 

Het blijft dus van belang de aangevraagde kinderopvangtoeslag regelmatig te 

controleren met de praktijk. Tijdens het jaarlijkse evaluatiegesprek komt dit 

onderwerp altijd aan de orde en zorgt het gastouderbureau voor een overzicht van 

afgenomen uren. 

Personen Register Kinderopvang  

Op dit moment staan vrijwel alle gastouders in dit register gekoppeld aan 

Gastouderbureau Drieluik evenals hun huisgenoten van 18 jaar en ouder én de 

structureel aanwezigen. Er zijn nog een paar mensen die de koppeling op korte 

termijn in orde gaan maken. Tot en met 30 juni is dit gratis , dus we zorgen ervoor 

dat alles dan is afgerond. Ook wij zelf (Anita en Melanie) staan in dit register 

geregistreerd. Tevens hebben we als taak om dit systeem bij te houden. 

 

Meldcode vermoeden kindermishandeling en huiselijk geweld 

Als Gastouderbureau Drieluik hebben wij in maart 2018 een opleidingsavond voor 

gastouders georganiseerd met als thema de Meldcode vermoeden 

kindermishandeling en huiselijk geweld. Uiteraard een pittig onderwerp, maar we 

kunnen spreken over een zinvolle en goede avond.  

Eerste hulp aan kinderen georganiseerd voor ouders   

Alle gastouders behalen voordat ze als gastouder mogen werken een certificaat 

Eerste Hulp Aan Kinderen. Ieder jaar volgen zij een herhaling, de meeste volgen dit 

intern, verzorgd door onze vaste docent Marjo van den Berg, geregistreerd bij het 

Oranje Kruis.  

http://www.gastouderbureaudrieluik.nl/
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In overleg met de Oudercommissie hebben wij haar gevraagd of zij een avond kon 

verzorgen voor ouders. Dit werd zowel door de docent als veel ouders met 

enthousiasme ontvangen. Inmiddels is één avond geweest, donderdag 24 mei. De 

ouders waren erg enthousiast over de tips die ze hebben ontvangen over hoe om te 

gaan met (kleine) ongelukjes bij kinderen. De avond bleek gewoon te kort! Er staat 

nog een avond gepland op 4 juli voor 15 andere ouders, ook deze avond is al vol. 

Mochten er ouders zijn die zich niet hebben opgegeven maar toch wel graag zo’n 

avond willen volgen, laat het gerust nog weten. We kunnen bij voldoende 

belangstelling nog een avond plannen in het najaar. Kosten zijn € 25,- p.p. 

Tevreden Award                                                                        

Ook dit jaar doen we, evenals in 2013 en in 2016 weer mee aan de Tevreden 

Awards. Dit is een tevredenheidsonderzoek onder ouders van gastouderbureaus, 

kdv’s en bso’s. Een mooi moment voor ons, Melanie en Anita, om als 

Gastouderbureau te kijken waar we staan; Waar zijn jullie als ouders tevreden over, 

en wat zouden jullie verbeterd willen zien. Binnenkort ontvangen jullie een mail met 

daarin uitleg over hoe jullie mee kunnen doen. En wie weet slepen we dit jaar wel 

weer de Award binnen!  

Vakantieperiode      

 

Mochten jullie in de vakantieperiode vervangende opvang nodig zijn in de periode dat 

je gastouder op vakantie is, laten jullie dat dan z.s.m. weten? Zo kunnen wij zorgen 

voor een passende oplossing.  

Vragen      

Voor alles geldt als er vragen zijn of je wenst een (extra) contact moment, neem 

gerust contact op (telefonisch of per mail gob@drieluikkinderopvang.nl) 
Anita is werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tel. 06-29 313 919  

Melanie is werkzaam op dinsdag, woensdag en vrijdag tel. 06-20 11 47 17 

  
Anita Beukeveld en Melanie Klingenberg 

Gastouderbureau Drieluik  

http://www.gastouderbureaudrieluik.nl/

