Huisregels
Naam gastouder:
Keli Azier

Naam gastouderopvang:
‘t Voserfje

Huisregels geldig vanaf:
•01/08/2022

Openingsdagen en -tijden:

•De opvang is open op: ma,di,do,vrij.
•De openingstijden zijn: van 6:30 tot 18:30

Tarieven:

•Het uurtarief bedraagt: €7 euro per kind, per uur.
Wij hanteren een minimale tijd van 5,5 uur.
(Mocht je je kind na 3 uurtjes opkomen halen, mogen wij 5,5 uur schrijven)
•Dit is inclusief:
- Eten/drinken;
- Uitjes/ activiteiten.
• Maar exclusief:
- Luiers;
- Flesvoeding.

Ziekte en Vakantie:

• Als ik (gastouder) ziek ben, betaal je niet.
• Ook als ik op vakantie ben, betaal je niet.
(Ik geef mijn vakanties tijdig door)

Bij ziekte van jouw kind, vindt er 10 dagen doorbetaling plaats.
Ook bij vakantie van het gastkindje betaal je de uren door. Indien het gaat om
flexopvang wordt het gemiddeld aantal uren berekend en in rekening gebracht.

Ophalen door derden:

• Als je zelf jouw kindje niet kan komen halen, wil je dan op tijd doorgeven
wie er komt? Dat is fijn, maar vooral veilig.

Structurele wijzigingen:

• Als er structurele wijzigingen zijn in de opvangdagen en/of- tijden, is het
fijn dat de ouders/verzorgers dit z.s.m. aan mij door geven;
• Dit mag per Whatsapp/mail/telefoon of via het gastouderbureau.

Overlegstructuur:

• Als ouders hun kind(eren) komen halen spreek ik de dag met hen door;
• Mochten er bijzonderheden plaats hebben gevonden, dan mail ik of neem
ik telefonisch contact op met de ouders.

Meebrengen:
•
•
•
•
•

Slaapspullen, indien nodig;
Flesvoeding/Borstvoeding indien van toepassing (inclusief eigen fles);
Extra setje schone kleren
Luiers;
Eigen knuffel of speen.

Graag de spullen mee brengen met een merkje, bijvoorbeeld de naam.
Kinderen mogen op eigen verantwoording speelgoed van thuis mee brengen.
Voor kwijtraken of stuk gaan is de opvang namelijk niet aansprakelijk.

Pedagogische Visie:

Gastouder ’t Voserfje biedt professionele opvang in een huiselijke sfeer voor
kinderen van 0 tot 4 jaar oud. Zorg staat voorop, maar plezier is ook erg
belangrijk. Door met de kinderen activiteiten te doen, hebben ze plezier en
leren ze ook sociaal met andere kinderen om te gaan. Ook stimuleer ik op
deze manier de ontwikkeling van de kinderen. Ik bied dit allemaal met
kwaliteit aan, door te voldoen aan de eisen die de GGD stelt op het gebied
van veiligheid en gezondheid.
Ik vind het belangrijk dat de kinderen een regelmatig dagritme hebben, dit
geeft structuur en dus ook rust. Dit betekent dat we op vaste tijden aan tafel
gaan om te eten en drinken en regelmatig activiteiten samendoen. Zo komen
de kinderen weer even tot rust en hebben we een moment om gezellig
samen te praten. Voor baby’s geldt dit niet, zij hebben een eigen dagritme.
Maar ik betrek ze er zoveel mogelijk bij. Buiten spelen vind ik ook erg
belangrijk. Bij kinderdagverblijven waar de groepen uit grote aantallen
kinderen bestaat heeft een leidster niet genoeg tijd om elk kind voldoende
aandacht te geven.
Bij gastouder ’t Voserfje krijgt elk kind wél de aandacht die ze verdienen.
Hierdoor voelt de opvang als een vertrouwd tweede huis, waar jouw kind
zich op zijn of haar gemak kan voelen. Een plek waar elk kind een eigen
individu is en zich in alle rust kan ontwikkelen en waar iedereen het naar zijn
of haar zin heeft.

Betalen:

• ‘t Voserfje stuurt je een factuur via de mail. Het bedrag maak je over op
het rekeningnummer dat op de factuur vermeld staat. De betalingsplicht
en factuurdatum blijven onverminderd van kracht;
• Bij geen of onvolledige betaling blijft de verantwoordelijkheid voor de
betaling bij de ouder;
• In het contract, dat je met het GOB hebt, staan de betalingsvoorwaarden,
de wijze van de urenverwerking en van facturatie;
• Is de betalingstermijn verstreken, dan ontvang je een
betalingsherinnering en kun je alsnog zonder bijkomende kosten betalen;
• ‘t Voserfje en GOB behouden het recht om een kind de toegang tot de
opvang te ontzeggen, indien niet tijdig is betaald.

Opzeggen:

’t Voserfje hanteert een opzegtermijn van één maand. Dit betekent dat de
opvang nog één maand doorloopt, vanaf het moment van opzeggen. U bent dan
verplicht deze maand nog te betalen.

Wennen:

• Wennen kan niet zonder ondertekende opvangovereenkomst (contract);
• Een kind kan wél komen wennen voorafgaand aan de ingangsdatum van
de volledige opvang in het contract.
Bijvoorbeeld: Je ondertekent het contract op 1 maart. De wenperiode is
van 1 t/m 31 maart. De ingangsdatum van volledige opvang in het
contract is 1 april.

Normaal wordt de wenperiode verdeeld over enkele dagen of langer en wordt
de wentijd per dag steeds wat langer.
In de Wet Kinderopvang zijn geen regels over het wennen opgenomen. Maak
daarom zelf afspraken over het wennen en laat deze vastleggen in het contract.
Denk aan de dagen waarop, de opbouw van de tijd en de prijs.
’t Voserfje berekent de uurprijs uit het contract voor die uren dat jouw kind
daadwerkelijk is komen wennen.

Overige:
Een aantal onderwerpen punten bespreken we apart. Waar nodig zal ik je
vragen een los toestemmingsformulier of afsprakenblad te tekenen. Denk aan
de volgende zaken:
•omgang computer/tablet;
•beleid buikslapen;
•uitjes;
•traktatiebeleid;
•beleid medicatieverstrekking;
•beleid zelfstandigheid opvangkind;
•beleid fotograferen/filmen;
•social media.
Door hier goede afspraken over te maken weten jij en ’t Voserfje hoe te
handelen.

Ondertekening door ouder

Ondertekening ‘t Voserfje

Datum:

Datum:

Handtekening

Handtekening

Naam:

Keli Azier

