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Beste gastouders en ouders,
Maaitiid...oftewel voorjaar....eindelijk! Wij waren er wel aan toe en ik denk velen met ons. Wat is het toch fijn als het weer eerder en langer
licht is. Oke, mijn eigen kids krijgen we ‘s avonds het bed bijna niet meer in en er ‘s ochtends bijna niet meer uit, maar dat gaat vanzelf
weer over. Het is gewoon een fijne tijd zo richting het echte voorjaar. Laten we er met zijn allen weer van genieten en trek er op uit, met
je eigen óf je gastkinderen!
En op de momenten dat je niet buiten bent en even een moment voor jezelf hebt kun je natuurlijk ook even deze nieuwsbrief lezen. We
hebben over diverse onderwerpen geschreven en een van onze gastouders, Johanna Elsma, heeft een erg leuk artikel over babygebaren
geschreven. Ook gaat ze er een workshop over geven waar je als (gast)ouder veel aan kunt hebben.
En dan nog een oproep voor alle gastouders die een uitnodiging hebben ontvangen voor de informatieavond rondom de meldcode
kindermishandeling en huiselijk geweld op 11 mei. Graag horen we of je komt. Het is niet verplicht natuurlijk maar wel heel erg nuttig!
We zien je opgave tegemoet!
Als laatste wil ik graag alle nieuwe vraag -en gastouders welkom heten! Fijn dat steeds meer ouders en gastouders zich bij Bernespul
aansluiten. Uiteraard blijven we ons uiterste best doen om een nog beter gastouderbureau te worden. Dus als je ideeën, klachten of
gewoon een mededeling hebt, laat het ons weten!
Namens team Bernespul,

André
Kiddi app
Is de vijfde ziekte gevaarlijk voor zwangeren? Mag een kind met krentenbaard naar het kinderdagverblijf?
En hoe voorkom je dan dat andere kinderen en of jij zelf ziek wordt? Iedereen kan dat vanaf nu opzoeken in de KIDDI-app. Bij een
gastouder verblijven soms veel kinderen bij elkaar. Wil je weten wat je moet doen als er meerdere kinderen last hebben van diarree enof
braken? Weet je hoe krentenbaard eruit ziet?
Op deze en vele andere vragen over hygiëne en infectieziekten geeft de app antwoord. Je hoeft niet meer in papieren mappen of op
websites te zoeken.
De app is gratis te downloaden voor Apple en Android. De informatie is gebaseerd op de richtlijn voor kindercentra van het Landelijk
Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV), onderdeel van het RIVM.

Wist je dat?
•
•
•
•
•
•
•
•

Wij als gastouderbureau net de GGD controle hebben gehad en dat deze goed is verlopen!
Er naar aanleiding van de inspectie een kleine wijziging is doorgevoerd in het pedagogisch beleidsplan en dat onze
klachtenregeling is herschreven.
Het volledige GGD inspectierapport is in te zien via een link op onze website.
We nog steeds op zoek zijn naar ouders voor onze oudercommissie. Zie ook onderstaande oproep.
We onze gastouders binnenkort een uitnodiging sturen voor een informatieavond over de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld op 11 mei aanstaande.
Wij alle gegevens over 2016 doorgeven aan de belastingdienst en je daarna van hen een definitieve berekening van je
kinderopvangtoeslag ontvangt.
Je op www.toeslagen.nl de soort opvang moet wijzigen wanneer je kind 4 jaar wordt. Wanneer je zoon of dochter 4 jaar is geworden
wijzig je de opvangsoort van dagopvang in buitenschoolse opvang. Het maximum aantal uur toeslag waar je recht op hebt wijzigt
dan.
We voor onze volgende nieuwsbrief graag leuke, grappige, gekke foto’s van jullie (gast)kinderen ontvangen.

Wil jij lid worden van onze oudercommissie?
Wat wordt er van je verwacht:
Leden van de oudercommissie behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen welke opgevangen worden door gastouders
aangesloten bij Bernespul Nederland. De commissie geeft advies aan de organisatie over de kwaliteit van de opvang.
Onderwerpen waarover wordt gesproken zijn bijvoorbeeld: de tarieven van de opvang, nieuwe ontwikkelingen, wijzigingen binnen de
organisatie etc.
De leden komen minimaal 2 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen en beleidszaken door te spreken met de directie van Bernespul.
Kortom, een leuke taak voor ouders die wat tijd vrij willen en kunnen maken en die het leuk vinden om mee te praten over diverse
onderwerpen binnen ons gastouderbureau.
Heb je interesse, neem dan contact op met je bemiddelingsmedewerker of mail naar info@bernespul.nl.
ZZP gastouders
Door de belastingdienst worden er momenteel steekproeven gehouden onder ZZP gastouders. Gastouders worden door de
Belastingdienst als beroepsgroep uitgesloten van het ondernemerschap op basis van een verkeerde aanname in een rechterlijke
uitspraak over de relatie tussen ouder, gastouder en gastouderbureau van het Hof Arnhem-Leeuwarden.
Mogelijk nieuwe rechtbankprocedure gastouders
Eén rechterlijke uitspraak over een gastouder telt niet voor alle gastouders. Dit vinden drie branche- en belangenorganisaties voor
gastouders en dit is ook de insteek van de Belastingdienst. Zij onderzoeken gezamenlijk of een nieuwe rechtbankprocedure over de
gastouder als zzp’er zinvol is.
Vertegenwoordigers van twee brancheorganisaties de VGOB en de Brancheorganisatie Kinderopvang en Platform Gastouderopvang
gingen de afgelopen week in gesprek met de landelijk vaktechnisch coördinator inkomstenbelasting. Zijn mening was: ‘iedere gastouder
moet op zijn eigen merites worden beoordeeld’. Bij de Belastingdienst is dit ook gecommuniceerd richting de inspecteurs.
Onvoldoende zelfstandig
Dit betekent dat de uitspraak van afgelopen zomer over een specifieke gastouder bij het Gerechtshof van Arnhem-Leeuwarden niet
direct geldt voor andere gastouders. Het Hof vond dat de vrouw geen zzp’er was omdat ze onvoldoende zelfstandig was ten opzichte
van de gastouderbureaus waar zij mee werkte. De uitspraak maakte veel los in de gastouderbranche omdat het bij de belastingaangifte
een hoop geld kan schelen. Als er namelijk geen sprake is van ondernemerschap, worden de inkomsten gekwalificeerd als ‘resultaat uit
overige werkzaamheden’.
Ondernemerscheck
De Belastingdienst raadt gastouders die twijfelen over hun eigen situatie aan om de ondernemerscheck van de Belastingdienst in te
vullen. Want het is belangrijk dat gastouders aan alle voorwaarden voldoen voordat ze gekenmerkt worden als ‘zelfstandig ondernemer’.
KNGO maakte bekend een petitie te starten om aandacht voor het probleem te maken. Deze petitie is inmiddels al duizenden keren
ondertekend. Uiteindelijk biedt KNGO alle handtekeningen aan bij de Belastingdienst. Op https://zzpgastouder.petities.nl/ vind je meer
informatie over deze petitie en kun je de deze ondertekenen!
Nieuwe rechtszaak
De drie vertegenwoordigers gaan in de tussentijd samen met de Belastingdienst onderzoeken of het zinvol is om een nieuwe
rechtbankprocedure te starten. Als alle partijen hierover positief zijn, gaan zij op zoek naar een geschikte gastouders wiens casus aan de
rechtbank wordt voorgelegd. Zo hopen de partijen op de lange termijn duidelijkheid te krijgen over de zelfstandigheid van gastouders.
Gastouders die als inspecteur niet langer meer als ondernemer worden aangemerkt op basis van de uitspraak van het Hof ArnhemLeeuwarden, kunnen zich bij de VGOB, Brancheorganisatie Kinderopvang of Platform Gastouderopvang melden.
Dit is een artikel van Marianne Velsink (www.kinderopvangtotaal.nl)

Gebarentaal gebruiken met baby’s en kinderen.
Hallo, mijn naam is Johanna Elsma, moeder van twee dochters en gastouder in Franeker. Vorig jaar heb ik een kennismakingworkshop
babygebaren gevolgd.
Ik was meteen om, wist je dat baby’s vanaf 6 maanden al gebaren kunnen herkennen. En dat ze vanaf het moment van herkenning ook
kunnen leren zelf de gebaren te maken. Dit duurt dan nog wel een periode van een aantal weken tot een paar maanden, maar het terug
gebaren is veelal sneller dan gesproken taal. Je kunt dus al communiceren op een ontzettend leuke manier.
Je kindje kan zich duidelijk maken en jou “vertellen” hoe het zich voelt. Tijdens het gebruik van gebaren ondersteun je de gesproken
taal door middel van gebaren uit de Nederlandse gebarentaal. Hierdoor maak je taal zichtbaar. Ik heb dit jaar een opleiding gevolgd bij
Babygebaren Nederland om trainingen te geven in het gebruik van deze methode.
Het gebruik van gebaren is heel speels en duidelijk voor baby’s en kinderen. Het beperkt frustraties en stimuleert hun ontwikkeling.
Voor Bernespul ga ik ook een kennismakingsworkshop houden voor ouders en gastouders. Hierin ga ik meer vertellen over de
voordelen, toepassing en natuurlijk zal ik jullie ook een aantal gebaren leren zodat je zelf het kunt ervaren.
Vriendelijke groet,
Johanna Elsma
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