
                                      

              

            Nieuwsbrief december  2018 
Winter; de tijd van de jas, muts en wanten komt eraan.  

Geboren:   

Sam Smits                     01-10-2018 

Milo Walraven          10-10-2018  

Yailey Jelyza Ferreira     26-10-2018 

Raf Aben         09-11-2018 

Fleur Erkelens   13-11-2018 

Dieke Peters   27-11-2018 

Van harte gefeliciteerd namens Gastouderbureau ROOS.  

 

Meldcode Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang 
Helaas hebben we ook in de kinderopvang te maken met kindermishandeling en seksueel misbruik. Gastou-

derbureau Roos werkt verplicht met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en vanaf 1 janua-

ri 2019 ook met het bijbehorende afwegingskader.  

Route bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen de gastouderopvang 

Stap 1: Herkennen + in kaart brengen van signalen 

De gastouder: 

• Deelt de zorg met ouders 

• Bespreekt signalen met de aandachtsfunctionaris (AF) van Gastouderbureau ROOS 

• Voert afspraken uit die zijn voort gekomen uit overleg met de aandachtsfunctionaris 

Stap 2: Collegiale consultatie en/of raadplegen Veilig Thuis 

De Aandachtsfuntionaris:  

• Consulteert: ·- interne en externe collega’s 

- Veilig thuis 

• Bespreekt uitkomsten consultaties met ouders 

• Koppelt terug naar gastouder 

• Registreert 

Stap 3: Formeel gesprek voeren met de ouder 

De Aandachtsfuntionaris: 

• Deelt de zorg met ouders (al of niet gezamenlijk met gastouder) 

• Registreert 

Stap 4: Wegen aard en ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling aan de hand van het 

afwegingskader. 

De Aandachtsfuntionaris: 

• Consulteert Veilig Thuis. Veilig Thuis weegt het risico op huiselijk geweld en/of kindermishandeling. In 

overleg met de AF van gastouderbureau ROOS wordt gekeken welke vervolgstappen noodzakelijk zijn. 

• Weegt aan de hand van afwegingskader 

• Registreert 

Afweging 1: Is melden noodzakelijk? 

Afweging 2: Is hulpverlening (ook) mogelijk? 

Stap 5: Beslissen over het doen van een melding en het inzetten van noodzakelijke hulp 

De Aandachtsfuntionaris: 

• Overlegt met Veilig thuis op welke manier de melding kan plaats vinden 

• Sluit bij de melding aan bij feiten en gebeurtenissen 

• Overlegt met Veilig thuis over acties na de melding 

• Bespreekt de melding met ouders 

• Koppelt terug naar gastouder 

• Organiseert hulp door ouders en kind door te verwijzen 

• Monitort of ouder en kind hulp krijgen 

• Volgt het kind 

• Registreert 



 

 

Tariefwijziging doorgeven aan de belastingdienst! 
Denken jullie eraan dat de tariefswijziging van januari 2019 doorgegeven moet worden aan de belasting-

dienst. Dit geldt voor alle wijzigingen. Ook als u bijvoorbeeld tijdelijk gebruik maakt van een reservegast-

ouder.  

 

Nieuwe tarieven 2019: 
Het adviestarief voor de gastouder gaat van €5,00 naar €5,20 per uur per kind. De bureaukosten blijven 

hetzelfde in 2019. 

De vraagouders die een gastouder in huis hebben en dus een vast bedrag per uur betalen, sturen wij een 

persoonlijke mail over een eventuele tariefswijziging. 

 

Kerstkaarten: 
Dit jaar sturen we wederom geen kerstkaarten maar doen een donatie  aan Tour Mill Lijn.  Dit is een klein-

schalig woonproject voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking. Het is door enkele ouders 

uit Mill opgezet in samenwerking met stichting Driestroom en woonmaatschappij Mooiland. 

 

 

 

 

Wintergedichtje: Sneeuwman 
Een sneeuwman is een grote pop. 

Heel vaak heeft hij een hoedje op. 

Een sneeuwman is een witte reus. 

Hij heeft een lange wortelneus. 

Een sneeuwman is van sneeuw gebouwd. 

Hij heeft het altijd lekker koud.  

Nooit heeft hij iemand iets gedaan. 

Toch moet hij altijd buiten blijven staan. 

Je snapt dat hij nooit eens niest, 

terwijl het buiten zo hard vriest. 

En dat ie nooit eens praat of lacht. 

Hoewel... Wie weet... Misschien.. Vannacht. 

Maar nee hoor. Hij beweegt zich nooit. 

Hij blijft altijd maar staan totdat het.......dooit. 

 

 

Namens Gastouderbureau Roos wensen wij iedereen een heel gelukkig, gezond en 

vooral kindvriendelijk 2019 toe! Geniet van de feestdagen. 

 

Met vriendelijke groet,   

Irma Schel en Anita van Gemert 

Telefoon:    0485-210087  

Mobiel:  06-13180151                                         Like onze facebook pagina                   


