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Al deze onderwerpen zijn digitaal te lezen op onze website, Twitter, Facebook en ons klantenportaal. Artikelen
staan er dan sneller op dan in deze samenvatting van nieuwsitems. Dus als je ons volgt op sociaal media dan
ontvang je als eerste onze nieuws items.

December 2021
Het is bijna kerst en we kijken terug op een jaar met mooie momenten bij de gastouder, maar ook
een jaar met veel veranderingen omdat het coronavirus nog steeds de gastouderopvang beïnvloed.

KinderWijsTV deelname
Vanaf januari gaan wij samenwerken met het
permanente educatie programma van KinderWijsTV. Dit
programma is ontwikkeld voor iedere professional,
organisatie en zelfs voor ouders. Mochten jullie meer
willen weten over de inhoud van dit programma of willen
deelnemen dan kan je contact opnemen met onze
regiomanagers.

Breng je pedagogische kennis op peil met KinderWijs TV

Tegenwoordig zijn permanente educatie en ‘een leven lang leren’ voor tal van beroepen de
normaalste zaak van de wereld. Dat geldt uiteraard ook voor professionals die met kinderen werken.
Bijscholing zorgt ervoor dat nieuwe wetenschappelijke inzichten de werkvloer kunnen bereiken. Naast
waardevolle live trainingen mag een digitaal leerplatform niet ontbreken. Met het grootste gemak,
gewoon vanaf de eigen locatie, wordt ingespeeld op individuele leerbehoeften van beroepskrachten.
Een leven lang leren was nog nooit zo leuk!
De e-learning modules van KinderWijs TV zijn volledig online te volgen in eigen tijd en tempo. Door de
interactieve elementen wordt leren leuk. Voor iedereen heeft KinderWijs TV een steeds vernieuwend
aanbod. Betrouwbare, actuele en passende inhoud voor ieder niveau.
Bron: KinderWijsTV

Corona, kinderopvang & testen met voorrang
Anders dan aanvankelijk gedacht, zijn de basisscholen voor de kerstvakantie een week eerder dicht
gegaan. Datzelfde geldt voor de bso. De kinderopvang blijft wel open. Dat betekent dat de
gastouderopvang ook open blijft.
Gastouders werken alleen, als de gastouder niet kan werken hebben de ouders geen opvang. Daarom
krijgen gastouders voorrang bij het testen op corona. Gastouders kunnen via het gastouderbureau
een voorrangsverklaring krijgen.

Beslisboom en Protocol kinderopvang
De afgelopen anderhalf jaar zijn er vele versies van de Beslisboom en het
Protocol Kinderopvang de revue gepasseerd. Gastouders vinden het nog steeds
wel lastig hoe ze hun huiselijke opvang moeten combineren met de maatregelen
omtrent het coronavirus.
Op onze website, via onze social media kanalen en in het Portaal van iROSA
communiceren wij altijd de meest actuele nieuwsberichten.

Jaaropgave 2021
Alle goedgekeurde maandstaten van dit jaar zijn verwerkt voor de
jaaropgave 2021. Eind december sluiten wij het jaar af.
U heeft tot eind december de tijd om niet betaalde facturen te betalen.
Let op! Niet betaalde facturen worden niet meegenomen in de jaaropgave.
De Belastingdienst zal deze niet betaalde facturen in mindering brengen en
zo zal er uiteindelijk toeslag terug betaald moeten worden. Zorg er dus voor
dat alle facturen van 2021 betaald zijn voordat de jaaropgave toegestuurd
wordt.

De jaaropgave 2021 sturen wij in de loop van februari 2022 toe!
Het gastouderbureau is verplicht om opgave te doen aan de Belastingdienst over gegevens van
inkomsten van gastouders en over opgave van geregistreerde afname van opvanguren door ouders.
Wij moeten deze gegevens vóór 1 februari 2022 aangeleverd hebben bij de Belastingdienst.
Wanneer u de jaaropgave heeft ontvangen dan geven we u graag de tip mee om het totaal aantal
opvanguren van dit jaar met de door u aangevraagde uren voor de Kinderopvangtoeslag te
vergelijken. Vraag eventuele meer-opvanguren altijd direct aan. U kunt de kinderopvangtoeslag van
2021 nog wijzigen tot mei 2022 en totdat de Belastingdienst een definitieve berekening voor u maakt.
Na de definitieve berekening kunt u alleen nog met een bezwaarschrift meer-uren aanvragen! Hebt u
gebruik gemaakt van de opvangdiensten van een tweede (vervangende) gastouder, dan dient u ook
de daarbij afgenomen opvanguren door te geven via Toeslagen.nl. Het registratienummer van de
gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang vindt u altijd terug op de jaaropgave.

Hoe bereken je het gemiddelde aantal uren per maand voor de Kinderopvangtoeslag?
Hoe reken ik uit wat het uurtarief is wat ik kan invullen?
Vul in: ……..opvanguren per maand x uurtarief van de gastouder € …….. =………….kosten per maand.
€ ………bedrag kosten per maand + de bureaukosten van Je Beste Maatje = € …………..totale kosten
per maand.
€ …………….totale kosten per maand : aantal opvanguren is het uurtarief = € ………………….. Dit is het
bedrag wat je invult bij mijn toeslagen
In deze berekening zijn uren die de gastouder niet werkt niet meegenomen. Houdt hier in de
berekening voor het aantal uren die je daadwerkelijk op jaarbasis nodig hebt en aanvraagt voor de
kinderopvangtoeslag altijd rekening mee zodat je niet teveel uren aanvraagt. Het voorkomt
terugbetaling aan de Belastingdienst.

Gastouderverzekering
Gastouder zijn of een gastouder in jouw gezin hebben brengt de nodige zorg en verantwoording met
zich mee. Het blijkt dat veel gastouders denken dat schade die veroorzaakt wordt door of aan het kind
waarop zij passen, verhaald kan worden op de Aansprakelijkheid Verzekering Particulieren (AVP).
Maar dat is niet zo.
Als gastouder krijg je betaalt voor diensten en service, dus ben je beroepsmatig aan het werk. Zijn er
personen of goederen die beschadigd worden tijdens de opvang (ook indien je bij de vraagouder thuis
opvangt), dan valt dit volledig buiten de particuliere aansprakelijkheidsverzekering.

Een ongeluk zit in een klein hoekje…

Vooral bij opvang met meerdere kinderen. Mocht een kind van de schommel vallen, of zijn nieuwe
kleding scheuren of bevlekken….. Natuurlijk is het nooit bedoeld, maar het kan gebeuren.
Wie is dan aansprakelijk? Het kan zijn dat, ondanks alle zorg van de gastouder, maar ook van het
gastouderbureau, dat de gastouder toch aansprakelijk is voor schade of aansprakelijk wordt gesteld.
Aansprakelijkheid wordt bepaald door de wet.

Als door het toedoen, of het nalaten, ook al is het onbedoeld, de gastouder aansprakelijk is of blijkt,
kan de gastouder voor de financiële gevolgen aangesproken worden. Dit is wettelijk bepaald.
Natuurlijk is een gescheurd kledingstuk wel te overzien, maar wat als er sprake is van serieus letsel?
Ook ziektekostenverzekeraars kiezen in toenemende mate de weg om eventuele aansprakelijke
partijen kosten te laten dragen. Wellicht heb je al eens de vraag gehad van jouw
ziektekostenverzekering of de medische kosten verhaald kunnen worden op een ander.

Zekerheid over de financiële gevolgen.

Onderdeel van de dekking van een gastouderverzekering is ook de juridische beoordeling of de
gastouder wel aansprakelijk is. Zo ja, dan is er dekking. Zo nee, zal de tegenpartij op de hoogte
worden gebracht. Zo heeft het gastouderbureau, de gastouder, maar ook de vraagouder altijd
zekerheid. De gastouderverzekering voorziet er in, dat als de gastouder wettelijk aansprakelijk blijkt,
de financiële consequenties geregeld zijn.

Wat als gastouder en gastkinderen familie of goede bekenden zijn?

Niets is prettiger om te weten dat juist ook goede bekenden of familie zonder schromen de gastouder
aansprakelijk kunnen stellen. De gastouder heeft immers een goede dekking. Hiermee kunnen ‘scheve
gezichten’ worden voorkomen en kunnen kosten worden verhaald.
Mogelijkheden gastouderverzekeringen:
– Aansprakelijkheid voor gastouders (AVB);
– Aansprakelijkheid voor gastouderbureaus (collectieve AVB);
– Inventarisverzekering voor gastouders;
– Ongevallenverzekering voor gastouders (collectief voor gastkinderen);
– Ongevallenverzekering voor gastouderbureaus (collectief voor gastouders en gastkinderen);
– Schadeverzekering inzittende (autovervoer gastkinderen); en
– Rechtsbijstandsverzekering voor gastouders.
Momenteel verwijzen wij naar twee partners om een offerte of aanvullende informatie aan te vragen.
• www.gastouderverzekering.com (Roding Assurantiën)
• www.gastouderverzekeren.nl (Advisie Groep)
Wil je meer weten over de verzekeringen?
Heb je vragen over een bepaalde verzekering? Of wil je meer informatie ontvangen? Neem dan even
contact met ons op.

Kerst- en nieuwjaarsgroet
Het afgelopen jaar heeft het team van Gastouderbureau Je Beste Maatje hard gewerkt aan de
voortzetting, ontwikkeling en uitbreiding van ons gastouderbureau. We spelen continu in op de
huidige ontwikkelingen binnen de gastouderbranche en professionaliseren ons door middel van
trainingen.

Voorleesverhaal `De oliebollenrace’
Pim is maar een heel gewone oliebol. Geen krenten, geen rozijnen. Om nog
maar te zwijgen van stukjes appel of sukade. Hij is ook een beetje klein, maar
wel taai. Daar kwam hij laatst per ongeluk achter toen hij in een gat viel en er
zomaar weer uit stuiterde. Dat was heel bijzonder, want oliebollen hebben wel
armpjes en beentjes, maar die zijn zo klein dat ze moeten rollen om ergens te
komen. Bij alle gaten hebben ze dan ook bordjes geplaatst met PAS OP. Want
als je in een gat valt moet je er met touwen uitgetrokken worden. Nou, Pim dus
niet. Sindsdien noemen zijn vrienden hem Pimmetje Stuiterbal.
Er zijn ook deftige oliebollen. Zoals bijvoorbeeld Magda en Marja. Zij hebben krenten en rozijnen.
Natuurlijk praten ze niet met gewone oliebollen. Poeh, hoe kan je het denken.
‘Nou,’ zegt Magda tegen haar vriendin. ‘Ik ben benieuwd wie deze keer de jaarlijkse oliebollenrace
gaat winnen.’
‘Ik denk dat één van ons de winnaar wordt,’ antwoordt Marja. ‘Wij zijn gewoon de beste.’
‘Ja, je moet er toch niet aan denken dat een gewone oliebol zou winnen.’ Ze kijken neerbuigend naar
kleine Pim die net voorbijkomt rollen.
‘Oh Magda, moet je daar ginds eens zien. Die oliebol kan niet eens goed rollen met al die stukjes
appel en sukade in zijn lijf. Wat een verwaande kwast.’
En zo kletsen de deftige dames de hele dag door.
‘Hé Pimmetje Stuiterbal,’ roepen zijn vrienden al van verre. 'Doe jij ook mee met de race?’
‘Ik weet het nog niet, wij winnen toch nooit.’
‘Misschien dit jaar wel. Jij kan zo goed stuiteren, dat is toch bijzonder?’
Pim rolt even een eindje weg. Hij moet nadenken.
‘Zou hij echt de race kunnen winnen. Maar hoe dan? Oké, ik kan uit een gat stuiteren.
Maar is dat genoeg om te winnen. Ik ben maar een klein oliebolletje.‘
Pim rolt naar een gat, kijkt niet eens naar het bordje PAS OP en springt erin. Toing …
hij is er al weer uit. Makkie. De volgende keer neemt Pim een aanloop, rolt heel snel
naar het gat en springt er zo hard mogelijk in. Toing … wow, wat gebeurt er. Pim vliegt
een eind omhoog uit het gat en komt een stuk verder weer op de grond.
‘Ja, dat is het,’ denkt hij. ‘Hoe harder je erin springt hoe harder je eruit stuitert. Dat is
misschien wel de manier om de race te winnen.’
Wanneer het eindelijk de dag van de race is, rollen alle oliebollen zenuwachtig heen en weer. Een
race is altijd spannend. Elk jaar vallen er slachtoffers; oliebollen die in een gat vallen en er op eigen
kracht niet meer uit kunnen komen. Dat is voor elke oliebol een ramp.
Ook Magda en Marja doen mee en staan bij de andere oliebollen met krenten en rozijnen. Pim staat
bij zijn vrienden en die kijken vol verwachting naar hun Pimmetje Stuiterbal.
‘Gaat het lukken Pimmetje?’
‘Gewoon als eerste aankomen, dan win je.’
‘Zet hem op Pim, je kan het.’
Kleine Pim wordt door alle gewone oliebollen aangemoedigd. Hij heeft zich gelukkig goed voorbereid.
Hij staat daar met een rode rugzak om en hij heeft zijn gelukspet opgezet. Helemaal klaar voor de
race.
Uit de luidsprekers klinkt: ‘Alle bollen verzamelen. We starten over vijf
minuten.’
Het is heel druk aan de start. Pim staat in het midden wanneer het
startschot klinkt.
Pang. Weg rollen ze allemaal. Pim doet goed zijn best en rolt zo hard
mogelijk, maar wordt toch ingehaald door Magda en Marja.
Dan ziet Pim in de verte een bordje met PAS OP. Oei, er komt een gat aan.
Iedereen rolt er voorzichtig omheen, maar Pim springt er zo hard mogelijk
in.

Toing en wow … hij vliegt zo over Magda en Marja heen en komt een stuk verder weer op de grond.
De twee vriendinnen staan verbaasd omhoog te kijken. zoiets hebben ze nog nooit gezien.
Na nog twee gaten met dezelfde truc is Pim bijna vooraan. Hij ziet de voorste oliebol met krenten en
rozijnen al een beetje bang achterom kijken. En ja, Pim ziet weer een bordje met PAS OP. Het moet
deze keer helemaal goed gaan, hij springt weer zo hard mogelijk met zijn ogen dicht. Toing … bonk.
Pim botst tegen de zijkant van het gat. Het gat is te diep. Stuiteren lukt niet. Daar zit hij dan op de
bodem van een diep gat. Hij hoort boven zich de andere oliebollen lachend voorbij rollen. Snel pakt hij
zijn rugzak en haalt er een grote ballon uit. Hij heeft bedacht dat het met een ballon zou moeten
lukken om eruit te komen. Hij legt de ballon op de bodem van het gat en gaat er bovenop zitten. Dan
begint hij de ballon op te blazen. Langzaam wordt de ballon steeds groter en omdat Pim er bovenop
zit komt hij steeds een stukje hoger. En jawel na een poosje hard blazen is hij bij de rand van het gat
en kan hij eruit klimmen. Poeh, dat was zwaar werk, maar hij is er wel uit.
Nu moet hij weer een heleboel oliebollen inhalen. Maar na drie gaten waar het
stuiteren wel goed gaat, rolt Pim weer bijna vooraan. Het zijn allemaal oliebollen met
krenten en rozijnen, hij is de enige gewone oliebol. In de verte ziet hij de finish al en
vlak voor de finish zit nog een gat. De laatste kans om te winnen. Pim haalt diep
adem, doet zijn ogen dicht en springt keihard in het laatste gat. Toink … wow, daar
gaat hij, zo over de voorste oliebollen heen. Vlak voor de finish komt hij weer op de
grond terecht en rolt als eerste over de streep. Hij wordt meteen gefeliciteerd door
zijn vrienden. Ze springen allemaal bovenop hem. ‘Pimmetje Stuiterbal, je hebt het
geflikt.’
‘Goed gedaan Pim, klasse.’
Pim komt wel een beetje plat onder zijn vrienden vandaan, maar er staat een grote glimlach op zijn
oliebollengezicht. 'Gewonnen, haha, ik heb gewonnen.'
Hij ziet Magda en Marja nog net wegrollen. Boos omdat een gewone oliebol gewonnen heeft.
‘Yes.’
Nu moet hij weer een heleboel oliebollen inhalen. Maar na drie gaten waar het stuiteren wel goed
gaat, rolt Pim weer bijna vooraan. Het zijn allemaal oliebollen met krenten en rozijnen, hij is de enige
gewone oliebol. In de verte ziet hij de finish al en vlak voor de finish zit nog een gat. De laatste kans
om te winnen. Pim haalt diep adem, doet zijn ogen dicht en springt keihard in het laatste gat. Toink …
wow, daar gaat hij, zo over de voorste oliebollen heen. Vlak voor de finish komt hij weer op de grond
terecht en rolt als eerste over de streep.
Hij wordt meteen gefeliciteerd door zijn vrienden. Ze springen allemaal bovenop hem.
‘Pimmetje Stuiterbal, je hebt het geflikt.’
‘Goed gedaan Pim, klasse.’
Pim komt wel een beetje plat onder zijn vrienden vandaan, maar er staat een grote glimlach op zijn
oliebollengezicht.
'Gewonnen, haha, ik heb gewonnen.'
Hij ziet Magda en Marja nog net wegrollen. Boos omdat een gewone oliebol gewonnen heeft.
‘Yes.’

Bron: Jan Kranenbarg

Social Media GOB Je Beste Maatje
Op social media zijn we erg actief en gaan we met de tijd mee. We beheren meerdere facebook
groepen voor gastouders en ouders zodat de vindbaarheid en het netwerk steeds groter kan worden.
Ook heeft iedere regio een eigen social media account waar regionale informatie te vinden is.

Pinterest
Net even andere knutsel ideeën en activiteiten, gezonde recepten
voor kinderen, opvoedtips, ideeën voor kinderfeestjes en
traktaties, buiten activiteiten, Moederdag, Vaderdag, Pasen,
Voorjaar
Facebook
Dit medium wordt bijna dagelijks bijgehouden met nieuws,
actualiteiten, evenementen, maar ook leuke en nuttige
mededelingen.
Twitter
Voor nieuws en actualiteiten.
Instagram
Dit medium wordt bijna dagelijks bijgehouden met nieuws,
aanvragen en beschikbare gastouders.

Reacties op deze nieuwsbrief kunnen via de mail.

Met vriendelijke groet,
Gastouderbureau Je Beste Maatje Nederland

