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Beste gastouder, 
 
Wat is het genieten van de zomer dit jaar!  
De vakantieperiode is begonnen en we hopen 
natuurlijk dat het fantastische weer nog een tijdje 
blijft. 
  
Voordat de zomervakantie in heel Nederland van 
start is gegaan, stellen we je graag nog even op de 
hoogte van enkele nieuwtjes en belangrijke zaken. 
 
Wij wensen je een heerlijke zomer toe!  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Verder in deze nieuwsbrief: 
 

N I E U W S B R I E F  Z O M E R  2018 

Mededelingen 

 Tijdens de zomervakantie is Mare gewoon 

geopend, maar met een kleinere bezetting. 

Mogelijk zijn we daardoor iets minder goed 

bereikbaar of kan het wat langer duren 

voordat er antwoord op mails wordt 

gegeven. We hopen op je begrip. 

 Wij zijn op zoek naar een boekhouder om 

vanaf 1 september 32/36 uur per week onze 

administratie te versterken.  

Interesse? Je vindt de volledige vacature op 

onze website: https://www.gobmare.nl/over-

mare/interne_vacatures/ 

 

https://www.gobmare.nl/over-mare/interne_vacatures/
https://www.gobmare.nl/over-mare/interne_vacatures/
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Wijziging Meldcode kindermishandeling 

De wetgeving rondom de Meldcode huiselijk 

geweld en kindermishandeling wordt per 1 

januari 2019 aangepast. Professionals zijn 

dan verplicht te werken met een 

afwegingskader in stap 5 van de Meldcode. 

Een afwegingskader ondersteunt een 

beroepskracht met vermoedens van huiselijk 

geweld en/of kindermishandeling bij: 

 het beslissen of een melding 
noodzakelijk is en  

 het beslissen of het zelf bieden of 

organiseren van hulp (óók) mogelijk is. 

We zullen je te zijner tijd meer laten weten 

over de wijziging. 

Meer lezen over het afwegingskader? 

Download het basisdocument: 

https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Het-

afwegingskader-in-de-meldcode-huiselijk-

geweld-en-kindermishandeling.pdf 

Nieuwe functie tijdregistratie: zelf dossier 

aanvullen 

Misschien is het je al opgevallen: de knop 

‘Mijn dossier aanvullen’ in de tijdregistratie. 

Door deze handige nieuwe functie kan je zelf 

documenten uploaden, bijvoorbeeld als je een 

nieuw EHBO-certificaat of een nieuw paspoort 

hebt. Zo komt het document meteen in je 

dossier te staan en weet je zeker dat je 

persoonsgegevens veilig zijn. 

Het uploaden werkt als volgt: 

1. Klik op ‘Mijn dossier aanvullen’ 

(rechtsboven in de blauwe balk) 

2. Klik op ‘Toevoegen’ 

3. Dubbelklik op het bestand dat je wilt 

toevoegen. 

Mare ontvangt een melding als je een 

document hebt geüpload. 

Nieuws 

 

Overgangsperiode personenregister voorbij 

De overgangsperiode voor inschrijving in 

het personenregister is voorbij, wat 

betekent dat iedereen die in de 

kinderopvang werkt of structureel tijdens de 

opvang aanwezig is, ingeschreven moet 

staan. Ook is inschrijving in het register 

sinds 1 juli niet meer gratis, maar kost het € 

12,-. 

Krijg je een nieuwe huisgenoot, stagiaire of 

vrijwilliger in de opvang? Zorg ervoor dat hij 

of zij op tijd in het personenregister 

ingeschreven staat. Gebeurt dit niet, dan 

kan de gemeente een boete geven (de  

toezichthouder van de GGD controleert of 

mensen ingeschreven staan).  

 

Nieuwe Mare-baby geboren 

 

 

 

 

 

 

 

Vroeg in de ochtend van zaterdag 23 juni is 

onze directeur Astrid Plugge bevallen van 

haar vierde zoon. Jonathan had zo'n haast 

om op de wereld te komen, dat hij het licht 

zag voor de hoofdingang van het 

HagaZiekenhuis, alwaar hij van de stoep 

werd opgeraapt door papa. 

Tien vingers, tien tenen en ondanks de 

dramatische entree gaat het gelukkig goed 

met moeder en zoon! 

 

Wil je Astrid feliciteren? Je kan je kaartje 

sturen naar Mare gastouderbureau, 

Zwaardstraat 16, 2584 TX Den Haag. 

 

 

 

 

https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Het-afwegingskader-in-de-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling.pdf
https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Het-afwegingskader-in-de-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling.pdf
https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Het-afwegingskader-in-de-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling.pdf
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 Mare gastouderbureau een eigen cursusruimte heeft in het kantoor in 

Scheveningen? Ben je geïnteresseerd in het huren van deze ruimte, neem gerust 

contact met ons op. 

 

 Wij regelmatig nieuwe thema’s online zetten met leuke activiteiten voor jou en je 

gastkinderen? Je vindt ze in de tijdregistratie, map ‘Algemene documenten Mare 

gastouderbureau’ => ‘Bibliotheek’. 

 

 Er twee EHBO-certificaten zijn bijgekomen op de lijst met geregistreerde 

aanbieders voor de kinderopvang? Namelijk: 'Bedrijfshulpverlener Module Kind en 

Omgeving' van NIKTA en 'Advanced Medical Responder: Eerste hulp Aan 

Kinderen (AMR3: EHAK IKK)' van CIBOT. 

 

 Als je een mijlpaal in je leven hebt, wij dit heel graag horen? Kindje geboren, 

trouwerij, verhuizing, 25-jarig huwelijk? Laat het ons weten en wij sturen een 

kaartje of wat leuks! 

 

 Mare een onderwijsbudget voor je beheert, dat je kunt inzetten voor de kosten van 

een cursus of training? Kijk voor meer informatie op www.gobmare.nl/voor-

gastouders/onderwijsbudget. 

 

 We een gastouderdatabase op onze website hebben waarin je een profiel kunt 

aanmaken, zodat ouders je kunnen vinden? www.gobmare.nl/gastouderdatabase 

 

 

 

 

  

Wist je dat? 

 

 

http://www.gobmare.nl/voor-gastouders/onderwijsbudget
http://www.gobmare.nl/voor-gastouders/onderwijsbudget
file:///C:/Users/femke/Documenten/Nieuwsbrieven/www.gobmare.nl/gastouderdatabase

