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Beste wensen voor 2021
Wat een jaar was 2020, een jaar dat volledig in het teken
stond van corona! Wat een gepuzzel en gewenning
onder het motto van “het nieuwe normaal”.
Maar het gaf ook kansen! De kans voor mij om mijn
gastouderbureau up-and-running te krijgen. En dat was
niet gemakkelijk in deze tijd, want begin 2020 was ik net
gestart en toen volgde al vrij snel de eerste lockdown!
Wat voor mij betekende dat ik kon starten met de regels
volgens de “nieuwe maatregelen”. Geen huisbezoeken
afleggen, noodopvang regelen, samen zoeken naar
antwoorden op vele vragen waarvan elke dag het
antwoord weer totaal anders kon zijn. Gelukkig heb ik
nog een paar bezoeken mogen afleggen, maar dat waar
ik juist voor sta “persoonlijk contact”, moest nu op
afstand, telefonisch of via videobellen. Mijn bedrijf op de
kaart zetten en alles op alles zetten om
naamsbekendheid te krijgen was best een uitdaging
i.c.m. thuisonderwijs voor mijn zoon (9 jr.). Maar dat zullen
vele ouders met mij ervaren hebben en dat vindt
uiteindelijk ook weer zijn weg!
Ik ben SUPER TROTS op al mijn gastouders en nanny’s
die er stonden en nog steeds staan in deze tijd, ouders
wisten te ontzien in de ondersteuning in opvang en
thuisonderwijs. Hierdoor konden zij hun werk (veelal in
een cruciaal beroep) blijven doen en daarna alle
aandacht geven aan de kind(eren). Vraagouders,
BEDANKT
voor
jullie
INZET,
GEDULD
en
VERTROUWEN!
Laten we hopen
dat 2021 weer “het
andere normaal”
mag gaan worden.
Waarin (zoals een
vriendin van mij zo
mooi zei); “Corona
weer gewoon een
biertje (18+) is,
positief weer iets
positiefs is en
anderhalve meter
weer gaat over de
lengte van ski’s
i.p.v. over afstand.

Welkom vraagouders en gastouders
Er hebben zich weer een aantal nieuwe
vraagouders, gastouders en nanny’s
aangemeld en zij zijn inmiddels
gekoppeld! Welkom allemaal! Ik wens
jullie veel opvang plezier en een prettige
samenwerking
met
Jenny’s
Gastouderbureau!
Gastouderopvang in de tweede lockdown
Gastouderopvang is tijdens de tweede lockdown
gewoon open! Wel heeft de overheid het dringende
verzoek gedaan aan de ouders om alleen gebruik te
maken van de opvang als zij een cruciaal beroep
uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare
positie zitten gedurende de periode van de
maatregelen.
Je kan altijd een aanvraag gastouderopvang doen, ook
wanneer je niet in een cruciaal beroep werkt, zodat deze
na de lockdown z.s.m. in gang kan worden gezet.
Lees hier de aanvullingen en verduidelijkingen bij de FAQ's van
de overheid.
Lees hier de FAQ van de overheid.
Bron: Brancheorganisatie Kinderopvang18 december 2020

Helaas zitten we nog
even vast aan deze
tweede lockdown en
zullen we begin 2021
nog even moeten
volhouden.

Mededelingen

Prentenboek van het jaar 2021

De vernieuwde GroeiGids app
De GroeiGids app ondersteunt
(aanstaande)
ouders
van
zwangerschap tot 18 jaar. De app is
gratis beschikbaar voor alle ouders
in Nederland. Hierin kun je heel
gemakkelijk en leuk de groei en
ontwikkeling van je kind(eren)
bijhouden. Meer weten? Lees verder
Nieuw Protocol Kinderopvang
In onderstaande link en in de database van Jenny’s
Gastouderbureau vind je de laatste versie van het
“Protocol kinderopvang & COVID-19” versie 16
december 2020.
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/publi
caties/2020/06/18/protocol-kinderopvang
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Inspectierapport GGD
Jenny’s Gastouderbureau is afgelopen december
wederom goedgekeurd bij de jaarlijkse inspectie van de
GGD. Dat wil zeggen dat ik als gastouderbureau en
consulent voldoe aan alle wettelijke eisen die gesteld
worden binnen de kinderopvang! Daar ben ik natuurlijk
super trots op! Het inspectierapport 2020 kun je
terugvinden onderaan de homepagina op de website van
Jenny’s Gastouderbureau.
Maximum uurtarief Kinderopvang Toeslag
De maximum uur-prijs kinderopvangtoeslag of maximum
uurtarief kinderopvangtoeslag is het maximale tarief
waarover kinderopvangtoeslag kan worden ontvangen.
Dit wil niet zeggen dat het uurtarief dat de
kinderopvangorganisatie in rekening brengt niet hoger
mag zijn. Hiervoor gelden geen maximum bedragen. Het
maximum te vergoeden uurtarief gastouderopvang 2021
is: € 6,49 per kind.
Jaaropgaven 2020
De jaaropgave van 2020 vind je binnenkort in de
database van Jenny’s Gastouderbureau. Jullie
ontvangen een mail wanneer deze beschikbaar zijn.
Bewaar ze goed!!!

Contact
Ben of ken jij iemand die op zoek is naar gastouderopvang of
wil je zelf graag gastouder/nanny worden?
Neem vrijblijvend contact op met Jenny’s Gastouderbureau, ik
geef graag antwoord op al je vragen en help je op weg!
Vragen, opmerkingen of suggesties?
Neem gerust contact met mij op, ik sta je graag te woord.

Vandaag is een grote dag. Alle
babyvogels gaan voor het eerst
vliegen. Alleen Coco durft niet. Wat
als ze valt? Of als een kat haar
grijpt? Maar als het wél lukt, kan ze
samen met haar vriendjes mooie
vormen vliegen. Is Coco klaar om
haar vleugels uit te slaan?
Van 20 januari t/m 30 januari is het tijd voor de Nationale
Voorleesdagen. “Coco kan het!” geschreven door Loes
Riphagen, is prentenboek van het jaar 2021. Leuk voor
de leeftijd 3-6 jaar.
Ideeën?
Ik zie met regelmaat
vraagouders, gastouders
en nanny’s voorbijkomen
die bijvoorbeeld een leuk
bedrijf, winkel, website
hebben
of
kennen,
workshops of cursussen geven, iets creatiefs willen
delen, leuk spel kennen, interessant artikel gelezen
hebben, leuke anekdote en/of foto tegenkomen. Het lijkt
mij leuk wanneer jullie dit met mij willen delen.
Iets inbrengen? Stuur mij deze inbreng via onderstaande
mail. Wie weet breng ik jouw idee in één van de volgende
nieuwsbrieven aan het licht?

Tot ziens bij de volgende nieuwsbrief.

Jenny Donkervoort
Kwaliteit in opvang

06 83258587
info@jennysgastouderbureau.nl
www.jennysgastouderbureau.nl
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Artikel onder de aandacht

Kindermishandeling
neemt ernstig toe
tijdens lockdown
Kinderopvangprofessionals
Naar schatting hebben bijna 40.000 kinderen te maken
gehad met mishandeling tijdens de eerste lockdown in
Nederland, die half maart begon. 25.000 meer dan in
dezelfde periode, zonder lockdown, in 2017. Kinderen
kregen vooral te maken met emotionele verwaarlozing
en waren getuige van huiselijk geweld. Dat blijkt
uit onderzoek door
het
Instituut
Pedagogische
Wetenschappen van de Universiteit Leiden.

Professionals werkzaam in de kinderopvang en het
onderwijs zijn gevraagd deel te nemen aan de studie en
te
rapporteren
over
vermoedens
van
kindermishandeling. Op basis van de rapportages wordt
geschat dat bijna 40.000 kinderen, oftewel 14 per 1.000
kinderen, mishandeling hebben meegemaakt tijdens de
eerste lockdown. Ter vergelijking: in dezelfde
driemaands periode in 2017 ging het om bijna 15.000
kinderen. ‘De resultaten maken duidelijk dat het sluiten
van scholen en kinderopvang verregaande implicaties
kan hebben voor kwetsbare gezinnen’, aldus de
Universiteit Leiden.

Risicofactoren

Afbeelding via Pixabay

Het Instituut Pedagogische Wetenschappen heeft
onderzoek gedaan naar eventuele veranderingen in
(onveilige) thuissituaties van kinderen tijdens de
lockdown. Hoewel maatregelen noodzakelijk waren om
de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan,
waren er tegelijkertijd zorgen dat deze maatregelen in
sommige gezinnen tot onveilige thuissituaties zouden
leiden. Vooral gezinnen met kinderen over wie al zorgen
bestonden lijken kwetsbaar.

Bekijk het onderzoeksrapport Kindermishandeling tijdens de
eerste lockdown >>

Verschillende factoren spelen daarbij een rol: een laag
opleidingsniveau betekende een ruim 10 keer hoger
risico op kindermishandeling met zich meebrengt. In
werkloze gezinnen is het risico ruim 3 keer hoger ten
opzichte van niet-werkloze gezinnen. De gezinsgrootte
bleek enkel een risicofactor te vormen voor gezinnen
met 4 of meer kinderen, het risico op mishandeling was
in deze gezinnen ruim 2 keer groter dan in kleinere
gezinnen. Het risico op mishandeling was niet
verschillend voor jongens en meisjes en voor kinderen
van verschillende leeftijden.
Bron: Kinderopvang Totaal

Wat kan jij doen bij
(vermoedens van)
kindermishandeling?
Neem ten alle tijden altijd contact op met het
gastouderbureau of Veilig Thuis. Twijfel niet!

Bronnen: Universiteit Leiden, ANP

Het aantal meldingen van seksueel en ander geweld bij
kinderdagverblijven neemt toe. Dit in tegenstelling tot de
gastouderopvang, die een afname te zien geeft, en de
bso, waar het aantal meldingen ongeveer constant blijft.
Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie voor het
Onderwijs. Lees meer

Behoefte aan een praatje of kan ik je misschien ergens
meehelpen in deze lastige tijd? Neem gerust contact
met mij op.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kindermishandeling/
vraag-en-antwoord/doen-bij-vermoedens-vankindermishandeling
Bron: Rijksoverheid
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