
 

NIEUWSBRIEF HERFST 2018 
 
 
Beste gastouders en vraagouders, 
 
We zitten alweer in november, en het is nog steeds zonnig op Scheveningen – en dat terwijl de 
herfstvakantie alweer voorbij is! Het thema Halloween was leuk om te gebruiken in de 
vakantie, we gaan er vanuit dat de dagen dan wel weer korter en donkerder zullen zijn en dat 
dit dus mooi past bij dit thema. Verder biedt dit jaargetijde een mooie gelegenheid om het bos 
in te gaan en te genieten van al het moois wat de natuur ons te bieden heeft: blaadjes, eikeltjes, 
kastanjes, dennenappels, etc. Je kan de kinderen mooie knutsels laten maken, of met z’n alleen 
een herfsttafel inrichten - er is genoeg te doen. Dus veel plezier hiermee en geniet van de 
herfst! 
 
 
In deze nieuwsbrief: 
 

- !! Belangrijk nieuws m.b.t. verlopen EHBO-documenten !! 
- Wijziging meldcode 
- Terugblik Dag van de Gastouder 
- Hoe gaat het met het Personenregister? 
- Gebruik van stints 
- Gebruik van campingbedjes 
- Nieuw systeem per begin 2019 
- AVG 
- Privacywet AVG geldt ook voor gastouders 
- Oudercommissie 
- Opzeggingen 

 
 
Verlopen EHBO-documenten 
Het valt ons op dat wanneer een EHBO-document is verlopen, het vaak lang kan duren eer wij 
een nieuwe document van de gastouder hiervoor ontvangen – soms zelfs pas maanden nadat 
een document is verlopen. Dat is niet de bedoeling: als gastouder ben je bij wet verplicht een 
geldig EHBO-document te hebben en deze aan te leveren bij het GOB. Wanneer dit niet het 
geval is, kan er door de gemeente een fikse boete uitgedeeld worden (waar niemand blij van 
wordt).  
 
Per heden zullen wij dan ook de volgende procedure hanteren v.w.b. nieuwe EHBO-
documenten:  
 

- Drie maanden voordat je EHBO-document verloopt, ontvang je van ons een mailtje ter 
kennisgeving dat je EHBO eerdaags verloopt. Je dient dan een herhalingscursus in te 
plannen, zodat je ons tijdig (voor het verlopen van het oude document) een nieuw 
EHBO-document kan aanleveren. 

- Wanneer wij één maand voor de verloopdatum nog geen nieuw document hebben 
ontvangen, zullen wij hier nog een remindermail over sturen.  

- Wanneer wij op de dag dat het document verloopt nog steeds geen nieuw geldig 
EHBO-document hebben ontvangen, sluiten wij de tijdsregistratie. 



 

- De tijdregistratie zal dan weer worden opengezet op het moment dat wij het nieuwe 
EHBO-document hebben ontvangen, en wel per datum van afgifte van het nieuwe 
EHBO-pasje of EHBO-certificaat.   

 
Ter info hier nog een link welke documenten volstaan: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2017/09/19/lijst-certificaten-kinder-
ehbo 
 
 
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.  
 
Bij wijziging meldcode gaat het er ook om dat wij de meldcode aanpassen naar de eisen en dit 
naar je mailen. Het is van belang dit goed door te nemen en hiervan op de hoogte te zijn als de 
GGD-inspecteur hiernaar vraagt! 
 
We zullen je eerdaags meer laten weten over de wijziging.  
Nu alvast meer lezen over het afwegingskader? Download het basisdocument: 
https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Hetafwegingskader-in-de-meldcode-huiselijkgeweld-en-
kindermishandeling.pdf 
 
 
Terugblik Dag van de Gastouder 
Donderdag 20 september jl. was het weer Dag van de Gastouder, één van de leukste dagen in 
het jaar in onze branche! We zijn al een tijd van tevoren druk met het bedenken van een nieuw 
thema en klein presentje voor al onze gastouders, en hopen dat jullie het leuk vonden. Het is 
altijd bijzonder om gastouders in het zonnetje te zetten, het is zulk belangrijk werk. En wij 
laten graag geen kans voorbij gaan om jullie onze waardering te laten blijken! 
 
 
Hoe gaat het met het Personenregister Kinderopvang (PRK)? 
Sinds 1 juli jl. moet iedereen die in de kinderopvang werkt of op een plek waar kinderen 
worden opgevangen, zich inschrijven in het PRK. Zo kan de overheid vaste én tijdelijke 
medewerkers continu screenen, met als doel een veiliger kinderopvang.  
 
Je bent als gastouder zelf verantwoordelijk voor de inschrijving en koppeling van alle 
inschrijfplichtigen die structureel op de opvang komen. Als dit niet op tijd gebeurt, kan je een 
boete krijgen van de gemeente. Zorg dus dat alle inschrijfplichtigen zijn geregistreerd en 
gekoppeld aan Mare GOB. Dus ook de nieuwe mensen die in de opvang komen, denk hierbij aan 
je nieuwe hulp, de vriendin van je volwassen zoon, maar ook die nieuwe stagiair die je een paar 
maanden komt helpen.  
Belangrijk is ook ons te laten weten wanneer mensen niet meer over de vloer komen, want wij 
dienen ze dan weer te ontkoppelen in het PRK! 
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Meer weten? Check deze site van DUO: 
https://duo.nl/zakelijk/kinderopvang/personenregister-kinderopvang/.  
 
 
Gebruik van Stints 
Het heeft ons allemaal geraakt, het verschrikkelijke ongeluk in Oss met de Stint. Hier zijn 
natuurlijk geen woorden voor, wat hebben we meegeleefd met z’n allen… Voor de zekerheid 
melden we het hier dus nog maar een keer:  

Het gebruik van stints op de openbare weg is verboden! 
 
 
Gebruik van campingbedjes 
Het is niet toegestaan om een extra matras in campingbedjes te gebruiken. We komen dit 
helaas nog te vaak tegen. Let dus goed op het veilig slapen van de baby’s:  
 

- geen extra matras 
- geen dichte ledikantjes 
- let op de afmetingen van de spijlen 
- gebruik de eerste twee jaar een babyslaapzak of deken met lakentje 
- leg een baby altijd op de rug te slapen (als een baby zichzelf vlot om kan draaien, kan 

de baby zelf zijn slaaphouding bepalen)  
 
 
Nieuw systeem per begin 2019 
Achter de schermen zijn we druk bezig met het ontwikkelen van een nieuw systeem. Het oude 
groupoffice gaat op de schop, en ergens in 2019 zal het nieuwe systeem geïntroduceerd 
worden. Dit geldt dus ook voor de tijdregistratie. Heb je feedback, input of een goed idee? Laat 
het ons dan weten op administratie@gobmare.nl.  
 
 
AVG 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 
Dit heeft gevolgen voor de manier waarop wij met jouw documenten en persoonsgegevens 
omgaan. Wij nemen dit zeer serieus, hier een paar voorbeelden van hoe wij hier mee omgaan:  
 

- Wij zullen je niet meer vragen om persoonsgegevens of –documenten te mailen, in 
plaats daarvan bieden wij de mogelijkheid om stukken aan te leveren in de beveiligde 
digitale omgeving. Wanneer je inlogt vind je in het menu een knop met een groene + 
genaamd ‘Mijn dossier aanvullen’. Hiermee kan je zaken uploaden die voor ons van 
belang zijn. Wanneer je zelf besluit om e.e.a. toch te mailen, dan is dat prima natuurlijk. 
Wij mogen het alleen niet meer aan je vragen, en zullen zelf ook geen 
persoonsgevoelige informatie meer mailen. Zaken als facturen en jaaropgaven worden 
geupload in de digitale omgeving, waar je ze kan inzien en/of downloaden.  

- Mare heeft een privacy beleid geschreven voor gastouders en vraagouders, en deze zijn 
te vinden op onze site: https://www.gobmare.nl/over-mare/privacy/.  

- Alle documenten die van belang kunnen zijn, zijn te vinden in de digitale omgeving 
achter de inlog. Onder de tab ‘Bestanden’ vindt je een map ‘Algemene documenten 
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Mare gastouderbureau’, hier zijn o.a. beleidsstukken, contracten en verklaringen, 
nieuwsbrieven en andere praktische informatie te vinden.  

 
Denk er als gastouder aan dat je zelf ook een privacyverklaring dient op te stellen, en wellicht 
ook een verwerkersovereenkomst. Dit laatste is alleen het geval wanneer je opvangt in je eigen 
woning en is niet van toepassing op Mare (jouw vraagouders zijn immers ook klant van ons!).  
 
 
Privacywet AVG geldt ook voor gastouders 
Zoals gezegd let Mare erop dat gastouders aan de door de overheid gestelde eisen voldoen 
(denk VOG en EHBO-certificaat). De AVG geldt ook voor gastouders! 
 
Wat verwacht Mare van gastouders?  
Jij als gastouder bent verantwoordelijk om goed om te gaan met persoonsgegevens en je bent 
wettelijk verplicht dit aan te tonen met een privacyreglement. Naast de juiste beveiliging ben je 
ook verplicht om een register bij te houden en veel andere zaken te regelen zoals het 
inzagerecht en het melden van datalekken. 
 
Privacy Zeker Collectief 
Mare gastouderbureau werkt samen met Privacy Zeker om jou te helpen te voldoen aan de 
privacywetgeving. Dat scheelt je een hoop gedoe! Privacy Zeker geeft je de documenten die je 
nodig hebt om te voldoen aan de privacywet. Uiteraard staan de mensen van de Privacy Zeker 
helpdesk voor je klaar mocht je een vraag hebben.  
 
Aanbieding 
Regel nu snel en makkelijk alle zaken rondom de privacy. Het Privacy Zeker Collectief pakket 
voor Mare gastouders kost slechts € 99 per jaar. Aanmelden doe je hier: 
http://store.privacyzeker.nl/product/privacy-zeker-collectief/   
 
 
Oudercommissie 
Twee belangrijke verantwoordelijkheden zijn het adviseren van de directie van Mare GOB en 
communiceren met de achterban (de ouders). Haar missie is om samen met de directie te 
zorgen voor een goede pedagogische kwaliteit in de gastouderopvang van Mare.  
Om je een idee te geven zie je  hieronder een aantal zaken waar de Oudercommissie zich 
momenteel mee bezighoudt:  
 

- Communicatie naar achterban 
- Cursusgeld gastouders 
- Eventuele verhoging van bureaukosten 

 
De oudercommissie bestaat momenteel uit drie leden en zoekt versterking. Om je een wat 
beter idee te geven is hier een link naar onze site met informatie van de Oudercommissie: 
https://www.gobmare.nl/over-mare/oudercommissie/. Mocht je interesse hebben, dan kan je 
mailen naar oudercommissie@gobmare.nl en wie weet ben jij het nieuwe commissielid waar 
we naar op zoek zijn! 
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Opzeggen 
We krijgen met grote regelmaat vraagouders aan de telefoon die niet wisten dat ze – los van 
het contract met de gastouder – ook het contract met Mare moeten opzeggen aan het eind van 
de opvangperiode. Met als gevolg dat dit onnodig een aantal maanden doorloopt. 
Daarom willen we tot slot (wellicht ten overvloede) wijzen op het feit dat je als vraagouder ook 
het contract met Mare GOB moet opzeggen aan het eind van de opvang!  
Opzeggen kan schriftelijk naar administratie@gobmare.nl en deze zal met inachtname van één 
maand opzegtermijn per de eerste van de nieuwe maand in behandeling worden genomen.  
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