Regels en richtlijnen
De gastouder:



















De gastouder draagt zorg voor de verzorging, gezondheid en veiligheid van het
kind en past hierbij zonodig de woning aan.
De gastouder en alle huisgenoten van 18 jaar en ouder zijn in het bezit van een
geldig VOG.
Bij de gastouderopvang mogen er in een groep van 0-4 jaar maximaal 5 kinderen
tegelijk aanwezig zijn, waarbij eigen kinderen moeten worden meegeteld. Van die
5 kinderen mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar aanwezig zijn, waarvan
maximaal 2 kinderen van 0 jaar.
Bij de gastouderopvang mogen er in een groep van 0 tot 13 jarigen maximaal 6
kinderen tegelijk worden opgevangen, waarbij de eigen kinderen tot 10 jaar
moeten worden meegeteld. Van die 6 kinderen mogen maximaal 4 kinderen van 0 en
1 jaar aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar.
Van de gastouders wordt verwacht dat zij de evaluatiebijeenkomst (minimaal 1
keer per jaar), georganiseerd door het gastouderbureau, bezoeken. Hierbij zijn
de vraagouder, de gastouder en de bemiddelingsmedewerker aanwezig.
De gastouder is verplicht een medewerker van het gastouderbureau gedurende de
opvang desgevraagd in de woning toe te laten.
De gastouder kan zonodig een beroep doen op de vraagouder m.b.t. het verlenen
van het nodige materiaal. Hierbij kun je denken aan bed, bad, box, po, kinderstoel,
kinderwagen, wandelwagen, flessenwarmer, fietsstoeltje, autostoeltje, etc.
Bij ziekte stelt de gastouder de vraagouder zo mogelijk 2 uur voor het tijdstip
van aanvang hiervan in kennis.
Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is verplicht.
Gastouders dienen in bezit te zijn van belangrijke gegevens van de kind(eren).
Gastouders dienen op de hoogte te zijn van de wijze waarop de vraagouder
verzekerd is tegen ziektekosten.
Veranderingen m.b.t. persoonlijke omstandigheden, welke mogelijkerwijs
consequenties hebben voor de kinderopvang, dienen zo snel mogelijk doorgegeven
te worden aan het gastouderbureau.
Er geldt een opzegtermijn van één maand voor gastouder en vraagouder.

De vraagouder:











De gastouder kan zonodig een beroep doen op de vraagouder m.b.t. het verlenen
van het nodige materiaal. B.v. bed, bad, box, po, kinderstoel, kinderwagen,
wandelwagen, flessenwarmer, fietsstoeltje, autostoeltje, etc.
Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is verplicht.
Bij ziekte van het op te vangen kind stelt de vraagouder de gastouder daarvan zo
mogelijk 2 uur voor aanvang van de opvang in kennis.
De vraagouder moet de gastouder voorzien van belangrijke gegevens aangaande
het op te vangen kind.
Veranderingen m.b.t. persoonlijke omstandigheden, welke mogelijkerwijs
consequenties hebben voor de kinderopvang, dienen zo snel mogelijk doorgegeven
te worden aan het gastouderbureau.
Er geldt een opzegtermijn van één maand voor vraagouder en gastouder.
De vraagouder dient zich te houden aan de afgesproken breng/haaltijden.

