
 
                                          

                                          

 

Nieuwsbrief Maart 2018 
De dagen worden weer langer en het zonlicht weer sterker, het wordt 

voorjaar!    
 

Geboren: 
Evi Strijbosch 21-12-2017  St. Hubert  
Levi Thelosen 30-12-2017  Langenboom 

Evi Selten  13-01-2018  Wilbertoord 
Pleun Mengerink 19-01-2018  Mill 
Fender Geven 16-02-2018  Wanroij 

Allemaal van harte gefeliciteerd namens Gastouderbureau 
ROOS.  

Heel veel geluk met de kleine! 
 

 
Personenregister Kinderopvang: 
Op 1 maart 2018 start het Personenregister kinderopvang. U en uw 
volwassen huisgenoten zijn verplicht om zich in te schrijven in het 
register. Hieronder leggen we uit wat het personenregister voor u 

betekent en wat er van u verwacht wordt. 
 

Waarom een personenregister? 
Iedereen die werkt of woont op een locatie waar kinderen worden opgevangen, 
moet zich vanaf 1 maart 2018 inschrijven in het Personenregister Kinderopvang. 

( Inschrijving is tot juli 2018 gratis. Daarna kost het €12 per inschrijving.)  Op 
die manier worden álle medewerkers in de kinderopvang die een Verklaring 

Omtrent het Gedrag (VOG) nodig hebben – dus inclusief stagiairs, 
uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen – continu gescreend op strafbare 
feiten die belemmerend zijn voor het werken met kinderen. Zo draagt het 

personenregister bij aan de veiligheid binnen de kinderopvang.   
 

Wat moet u als gastouder doen?  
1. Vraag een DigiD aan 
Om in te loggen op het personenregister hebben u en uw huisgenoten een eigen 

DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt u deze aanvragen via 
digid.nl/aanvragen. Binnen 5 werkdagen na uw aanvraag krijgt u een brief met 

inloggegevens thuisgestuurd. 
 
2. Zorg voor een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)  

Voor de inschrijving kunnen u en uw volwassen huisgenoten gebruikmaken van 
uw bestaande VOG (afgegeven na 1 maart 2013). Als u de VOG zelf niet meer 

heeft, kunt u een kopie opvragen bij onze administratie.  
 

3. Schrijf u in in het personenregister 
Zorg ervoor dat u en uw huisgenoten zich op of zo snel mogelijk na 1 maart 
2018 inschrijven via duo.nl/personenregisterkinderopvang. Uw persoonlijke 

gegevens worden automatisch gevuld via DigiD. U moet zelf alleen uw VOG-
kenmerk opgeven. Dit kenmerk vindt u rechtsboven op uw VOG.  

Stel ons op de hoogte van uw inschrijving door in het register een koppelverzoek 
in te dienen bij Gastouderbureau Roos. Zo kunnen wij u eenvoudig en tijdig 
koppelen aan onze organisatie.  

 
4. Informeer personen die structureel aanwezig dat zij zich ook moeten 

inschrijven 



Als er tijdens opvanguren andere personen structureel aanwezig zijn op uw 

opvanglocatie, zoals bijvoorbeeld een schoonmaakster, moet u hen informeren  
 

 
dat zij zich moeten inschrijven in het Personenregister kinderopvang. Om zich in 
te kunnen schrijven, hebben zij DigiD en een VOG nodig.  

 
Schrijf u op tijd in 

Als gastouderbureau zijn wij verantwoordelijk voor een tijdige koppeling. Wij 
moeten u en uw huisgenoten vóór 1 juli 2018 gekoppeld hebben. Personen 
die structureel tijdens opvanguren op uw adres aanwezig zijn, moeten op of 

direct na 1 maart 2018 ingeschreven en gekoppeld zijn. We vragen u dan ook 
om u zo snel mogelijk in te schrijven en ons te informeren wanneer een persoon 

structureel tijdens de opvang aanwezig is. Voor deze persoon moet namelijk een 
VOG worden aangevraagd.  

 

Intervisieavonden: 
Wat is intervisie? Intervisie is een manier om met ander gastouders te praten 

over de dagelijkse werkzaamheden. Door middel van te luisteren naar en vragen 
te stellen over andermans verhalen, problemen en successen kom jij zelf tot 

nieuwe inzichten in jouw eigen werkgedrag. Intervisie maakt het mogelijk dat 
gastouders elkaar steunen door ervaringen en kennis met elkaar te delen. Je zult 

ontdekken dat je op een meer diepgaande wijze praat over je werk als gastou-
der. We willen graag dat je een bespreekpunt bedenkt wat je op deze avond in 
wilt brengen. 

In 2018 worden 3 intervisieavonden gepland en wel op:  
Dinsdag 17 april: 20.00-21.30 uur 

Maandag 11 juni: 20.00-21.30 uur 
Donderdag 4 oktober: 20.00-21.30 uur 
 

Wij vinden het belangrijk dat alle gastouders 1x per jaar deelnemen aan een in-
tervisieavond. Aan het bijwonen van een intervisieavond zijn geen kosten ver-

bonden. Om organisatorische reden willen wij u verzoeken om u aan te melden 
via de mail: info@gastouderbureauroos.nl 

 

 
Jaaroverzicht 2017 
U kunt zelf uw jaaroverzicht downloaden onder het kopje downloads. Er staan 
twee overzichten. Het fiscaal jaaroverzicht is wat u in moet dienen bij de 

belastingdienst. Zodra u met de muis erop gaat staan kunt 
u de uitleg lezen. 

 
 

 
12,5 jaar Gastouderbureau Roos! 
Op zondag 1 juli bestaat het gastouderbureau 12,5 jaar. Wij 
willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan, dus noteer de-

ze datum alvast in uw agenda! Wat we gaan doen, verklap-
pen we nog niet, maar het wordt zeker een hele leuke mid-
dag! 

 
 

 
Met vriendelijke groet,   
Irma Schel en Anita van Gemert 

Telefoon:    0485-210087  
Mobiel:  06-13180151                                         

                                                                               Like onze facebook pagina  


