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Beste gastouders en ouders,
Het is weer tijd voor één pedagogisch weetje!
Vandaag willen het hebben over ….

“ Het Huisreglement “
Een gastouder heeft géén directe collega’s waarmee zij kan sparren.
Het Gastouderbureau is meestal het éérste aanspreekpunt waar zij vragen kan
neerleggen.

Wij komen regelmatig vragen tegen waar een gastouder tegenaan loopt en
dan niet goed weet wat hier mee te doen.
Daarom hebben wij een praatpapier gemaakt, zodat de gastouder zelf terug
kan blikken en alle zaken voor haar zelf eens kan evalueren.

Ouders staan dicht bij de gezinssituatie en privacy van de gastouder .
Met ons contract en addendum wordt al ‘n hele boel geregeld. Maar toch is
het vóór de gastouder héél belangrijk dat zij zelf ook een huisreglement heeft
waar zij haar eigen huishoudelijke regels in heeft omschreven, dit als aanvulling
op ons contract en addendum.

Door een huishoudelijk reglement voorkom je onderlinge
discussies. Het geeft duidelijkheid.
Wij zullen onderstaand wat voorbeelden geven waaraan je kunt denken.
Schrijf ze voor jezelf op. Maak eens een lijstje!
•

Wat zijn mijn openingstijden. Kloppen deze nog?

•

Hoe regel ik vakanties?

•

Wanneer neem ik vakantie en wanneer heeft de vraagouder vakantie?

•

Wanneer schrijf ik extra uren? …..als kinderen ziek zijn ……of als ouders
niet tijdig doorgeven dat ze niet komen, of tijdens vakantie van ouders?

•

Mogen ouders de uren inhalen?

•

Wil ik uitbreiding van de opvangdagen of liever een dag vrij in de week?

•

Ben ik tevreden met mijn uurtarief of wil ik het verhogen?

•

Wanneer wil ik mijn uurtarief verhogen? Wanneer geef ik dit door aan de
ouders?

•

Moet ik investeren zodat alles er weer nieuw uitziet of ben ik tevreden met
de inrichting en spulletjes die ik heb?

•

Kan ik de kinderen voldoende begeleiden in hun opvoeding? Ook u als
gastouder moet zich bijscholen, er gebeurt van alles op gebied van kinderopvang.)

•

Of wil ik nog een opleiding- of bijscholing volgen zoals bijvoorbeeld
kindercoach of een VVE-programma ? (voorschoolse– en vroegschoolse
educatie voor peuters en kleuters).

•

Kan ik voor een opleiding tijd vrij maken, lukt dit wel?

TIP!
Neem eens een terugblik naar
jezelf, leg al je zaken m.b.t. de
opvang onder de loep en
evalueer met jezelf!

Probeer ook eens een lijstje te maken van zaken die je samen met de ouders wil
bespreken.
Misschien dat ouders ook vragen hebben?
Ouders mogen ook meedenken!

Alles wat je vastlegt GEEFT DUIDELIJKHEID en vraagt minder discussie.
Bovenstaand zijn wat voorbeelden.
Heb je nog géén huishoudelijk reglement of wil je deze aanpassen?
Weet je niet goed hoe dit aan te pakken?

Bel of mail ons, wij helpen je graag mee!
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