Nieuwskwartier
Gastouderdag 2012
Op 20 september, tijdens de gastouderdag, hebben wij de collega’s
weer even in het zonnetje gezet. Ze
hebben een “gastoudermomentje” ontvangen met een aantal verwenmomentjes zoals; een kopje koffie, thee,
chocoladedrank, een heerlijke merci,
een time-out koekje en een boekje. Dit
boekje is geschreven door Steven
Pont, oud onderwijzer, ontwikkelingspsycholoog en gezinstherapeut. Het
boekje heet “luister ’s naar me”.
Steven Pont neemt je in het boekje
mee in een boeiende gedachtenexperiment. Via een handige constructie
maakt hij je als lezer weer eventjes
kind en naar de behoeft die je dan
meteen voelt om echt gezien en echt
gehoord te worden! Het boekje geeft
je niet alleen een beter inzicht in het
gedrag van je kind, maar er worden je
ook meteen een hoop antwoorden op

vragen over de opvoeding eigenlijk
vanzelf duidelijk. Het boekje maakte
deel uit van het project Week van de
Opvoeding 2012. Van 1 tot en met 7
oktober stond heel Nederland in het
teken van de Week van de opvoeding.
Ontmoeting en uitwisseling tussen
ouders, medeopvoeders, kinderen en
jongeren stonden in deze week
centraal. In het hele land vonden allerlei
activiteiten plaats. Ook Het Speelkwartier heeft hieraan meegedaan. Dit
boekje was een warmakertje voor onze
collega’s om deel te nemen aan onze
opvoedweek activiteit, de bijeenkomst
effectief communiceren met kinderen.
Mocht je als ouder interesse hebben in
het boekje kun je het vast wel even
lenen van je gastouder. Het is een dun
en makkelijk geschreven boekje en kost
je een klein momentje en je krijgt er
een stukje inzicht voor terug.

Thema Bijeenkomst
“effectief communiceren met kinderen”
Op woensdagavond 3 oktober vond
onze opvoedweek activiteit plaats. In
het geboortecentrum Wonderwereld te
hoofddorp, kwamen gastouders en
ouders van Het Speelkwartier samen
om de bijeenkomst “effectief communiceren met kinderen” bij te wonen.
Gastspreekster Wieke Sieverts van de
organisatie How2talk2kids heeft ons
die avond inzicht gegeven in de
methode die het ons als ouders en/of
verzorgers makkelijker maakt om beter
te communiceren met kinderen en het
thuis en in de groep gezelliger te
maken. Deze methode is gebaseerd op
een andere manier van praten met, en
luisteren naar kinderen. De methode
reikt praktische handvatten aan voor
betere communicatie, waardoor de
relatie verdiept en je zowel als ouder

en als kind meer zelfvertrouwen krijgt.
Onder het genot van een kopje
koffie/thee hebben ouders en gastouders, in de pauze met elkaar kunnen
spreken over het onderwerp. Wieteke
Sieverts kwam met bruikbare voorbeelden uit het gezinsleven en liet ons, die
avond, op een andere manier kijken
naar hoe wij communiceren met onze
kinderen. Kon je er die avond niet bij
aanwezig zijn,
maar wel interesse
hebben in deze methode? Dan kun je
altijd even kijken op de site van
www.how2talk2kids.nl
Er zijn ook twee boeken op de markt
verschenen, “How2talk2kids, effectief
communiceren met kinderen” en
“How2talk2kids, Broers en zussen
zonder rivaliteit”. De boeken bevatten
bruikbare communicatievaardigheden,
praktijkvoorbeelden en strips.
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Oudercommissie
Onze oudercommissie heeft op het moment
geen leden. We zijn dus op zoek naar ouders
die zich willen inzetten voor de
oudercommissie van Het Speelkwartier. Wie
biedt zich aan om minimaal drie avonden in
het jaar in te richten voor de oudercommissie
van Het Speelkwartier en te helpen bouwen
aan de kwaliteit van kinderopvang? Je kunt
ons schrijven, bellen of mailen.

Postbus 29
1633 ZG Avenhorn
Tel: 072-8888162
info@kinderopvanghetspeelkwartier.nl
www.gastouder.eu

De Speeldag 2012
Op 10 november jl. heeft onze
jaarlijkse Speeldag plaatsgevonden. De
Speeldag is ondertussen een traditie,
een dag die wij organiseren zodat de
collega’s elkaar kunnen ontmoeten,
ervaringen delen en wij op een
feestelijke manier kunnen laten zien
dat wij blij zijn met de fijne
samenwerking. De collega’s hebben
begin oktober voor deze Speeldag een
uitnodiging ontvangen en konden zich
inschrijven om aan deze dag deel te
nemen. We zijn de middag begonnen
in Amsterdam, in de Ter Haarstraat, bij
COOK’INN. Hier zijn de collega’s eerst
verwelkomt met een drankje, een
kleine speech en hebben de nieuwe
gastouders kennis kunnen maken met
de andere collega’s. Al snel moesten
de schorten aan en kregen we
instructies van de kok en mochten we
aan de slag! Met zijn allen zijn we
gezellig in de weer geweest met
chocolade. We hebben verschillende
bonbons gemaakt en heerlijke truffels.
Zelfs het bonbondoosje mochten we
versieren en konden de gemaakte
resultaten mee naar huis. Zo kan het
thuisfront ook nog even nagenieten
van deze Speeldag. Vervolgens hebben
we de collega’s meegenomen naar
Amsterdam Zuidoost waar ze verrast
werden met een culinair diner.

Zelfstandig ondernemer?
Drie Michelinsterren chef, Cees Helder,
heeft onze smaakpapillen in de
watten gelegd. Terwijl een bont gezelschap aan internationale topartiesten
onder leiding van de flamboyante
gastheer Caesar, voor spannende,
hilarische en spectaculaire momenten
zorgde tijdens een drie en een half uur
durende show bij Caesar's Palazzo. Het
was weer een gedenkwaardige Speeldag voor de collega’s en de organisatoren. Als aandenken aan deze Speeldag hebben de deelnemers een warme
Speelkwartierjas ontvangen. Voor het
eerst dit jaar hadden we geen informatieve activiteit in de Speeldag
verweven. Deze hebben we losgemaakt
van De Speeldag zodat ouders ook
gebruik konden maken van de themabijeenkomst “effectief communiceren
met kinderen”. Tevens hebben we de
gastouders, die niet bij de Speeldag
aanwezig konden zijn, hiermee de
gelegenheid gegeven om wel op de
bijeenkomst te kunnen komen.

Recent heeft de rechtbank Arnhem een
uitspraak gedaan over gastouders die als
zelfstandige werken. In deze zaak zijn de
inkomsten van de gastouder aangemerkt als
winst uit onderneming, waardoor de
gastouder aanspraak kon maken op onder
andere
ondernemersaftrek
en
MKBwinstvrijstelling. De rechtbank heeft in de
uitspraak de bestaande criteria voor het
zelfstandig ondernemerschap nog eens
bevestigd. Dit zijn onder andere:
•
Het feit dat de gastouder het
ondernemersrisico, bestaande uit
debiteurenrisico, ziekterisico en
aansprakelijkheidsrisico zelf loopt;
•
De omstandigheid dat de gastouder
haar eigen tarieven bepaald;
•
Het feit dat de gastouder zelf
reclame maakt en voorziet in haar
eigen werk;
•
De omstandigheid dat de rol van
het gastouderbureau beperkt blijft
tot
de
wettelijk
verplichte
kassiersfunctie en het toezicht;
De beoordeling of in een bepaald geval
daadwerkelijk sprake is van zelfstandig
ondernemerschap, blijft afhankelijk van de
exacte omstandigheden van het geval.
Bovenstaande uitspraak geeft echter een
goed overzicht van de belangrijkste criteria
waarop de Belastingdienst haar beoordeling
zal baseren.

Pietje is komen spelen!
Sinterklaas en zijn pieten zijn alweer
met de stoomboot terug naar Spanje.
Ook dit jaar hebben wij weer de eer
gehad om Pietje rond te mogen rijden
door heel Nederland en samen met
Pietje op bezoek te gaan bij
verschillende
collega’s
van
Het
Speelkwartier. Wij zagen dat Pietje weer
hartelijk werd ontvangen door de
gastouders, kinderen en ouders. Soms
kwam pietje een boekje voorlezen,
pietenkleurplaten kleuren, of gezellig

zwartepieten gezichten hadden. Zwarte
Piet had natuurlijk ook een cadeautje
meegenomen om mee te spelen op de
groep bij de gastouder en een kleinigheidje
voor ieder kind. Pietje kon dit jaar niet bij
iedere gastouder op bezoek komen, maar
pakjespiet heeft ervoor gezorgd dat daar
ook een verassing is gekomen. Ben je
benieuwd wat Pietje op de groep heeft
gebracht, vraag het gerust even aan je
kind of aan je gastouder.
met de kinderen spelen, kletsen,
natuurlijk pepernoten eten en liedjes
zingen. Er waren kinderen die hard
geoefend hadden met pietengym, ze
konden over daken lopen en pakjes in
de schoorsteen doen. Pietje heeft ook
pietenbingo mogen meespelen. Vaak
waren er ook ouders, opa’s, oma’s en
tantes naar de kinderopvang gekomen
om Pietje de hand te schudden en
samen met de kinderen te zingen. Er
waren zelfs kinderen en ouders die als
pietje verkleed waren en ook mooie

Wijzigingen Toeslag kosten kinderopvang 2013

Actie tegen bezuiniging

De overheid gaat in 2013 minder
bijdragen aan de kosten voor kinderopvang. Voor het 1e kind krijgt je
minder kinderopvangtoeslag. Het 1e
kind is het kind met de meeste opvanguren. Dat hoeft niet het oudste kind te
zijn. Is je (gezamenlijke) inkomen
€ 118.189 of hoger? Dan krijg je geen
kinderopvangtoeslag meer voor het 1e
kind. Voor het 2e en volgende kind krijg
je nog wel kinderopvangtoeslag. Deze
vergoedingen zijn hetzelfde als in 2012.
Voor ouders met een gezamenlijk
inkomen van € 17.230 of lager gaat de
toeslag voor het 1e kind niet omlaag.

De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft
samen met enkele organisaties nogmaals
bij de Kamerleden aangedrongen op het
terugdraaien van de bezuinigingen op de
kinderopvangtoeslag 2013. Het ministerie
van SZW blijft voor de komende jaren
groei in de hoeveelheid aangevraagde
kinderopvangtoeslag door voorspelling
schatten, terwijl in de praktijk steeds
minder ouders voor steeds minder uren
kinderopvangtoeslag aanvragen. Daarmee
is de bezuiniging al gehaald en is er geen
noodzaak om verder te bezuinigen. De
minister van financiën meldt tevens in zijn
Najaarsnota 2012 dat de uitgaven voor
kinderopvangtoeslag in 2012 nog eens 50
miljoen extra lager uitvallen dan eerder al
op Prinsjesdag werd verwacht. Dit is op
basis van gegevens van de Belastingdienst.
Het onderstreept nog eens de stelling van
de Brancheorganisatie Kinderopvang dat
de bezuinigingen allang zijn gehaald en dat
de bezuinigingen voor 2012 zonder
problemen kunnen worden teruggedraaid.
Helaas denkt de overheid hier anders over
en zijn ze niet van plan om af te wijken
van de bezuinigingsmaatregelen.

Er zal een verandering plaatsvinden
voor doelgroepouders. Dit zijn ouders
die: niet werken, of een traject naar
werk volgen in het kader van hun reintegratie, of studeren, of een verplichte
inburgeringcursus bij een gecertificeerde instelling volgen, of tienermoeder
zijn. Deze ouders moesten voorheen
een deel van hun toeslag bij de
gemeente of uitkeringsinstantie UWV
aanvragen. Met ingang van 2013 wordt
de gehele toeslag ook voor deze ouders
door de Belastingdienst uitgekeerd.
Voor doelgroepouders wordt het recht
op kinderopvangtoeslag verbonden aan
de duur en omvang van een traject naar
werk. Je krijgt in 2013 kinderopvangtoeslag voor het aantal maanden dat je
een traject, een opleiding of een inburgeringcursus volgt. Voor deze maanden
bouw je uren voor kinderopvangtoeslag
op, die je kunt gebruiken in 2013. Voor
ieder kind per maand maximaal 230
uur. Volg je een traject naar werk? Dan
heb je recht op kinderopvangtoeslag
voor de maanden dat je daadwerkelijk
dit traject volgt. Studeer je? Dan heb je
recht op kinderopvangtoeslag voor de

Maanden dat je staat ingeschreven bij
een school of instelling. Volg je een
inburgeringcursus bij een gecertificeerde
instelling? Dan heb je recht op kinderopvangtoeslag voor de maanden dat je
de cursus volgt. Heb je een partner?
Dan moet je berekenen wie van jullie
het minste aantal uren kinderopvang
nodig heeft. Je krijgt kinderopvangtoeslag voor dit aantal uren.
De maximum uurprijzen waarvoor
ouders een vergoeding kunnen krijgen,
worden voor 2013 verhoogd. Voor
dagopvang wordt de maximum uurprijs
€ 6,46, voor de buitenschoolse opvang
€ 6,02 en voor gastouderopvang € 5,17.
Ben je benieuwd wat er in jou situatie
veranderd? Dan kun je een proefberekening maken op www.toeslagen.nl
en zien wat er precies voor je verandert
in 2013.

Wijzig tijdig!
Het is belangrijk om tijdig wijzigingen of
stopzetten van de kinderopvang door te
geven aan de belastingdienst. Wanneer
je meer toeslag ontvangt dan je
werkelijk hebt afgenomen dien je het
teveel ontvangen bedrag aan toeslag
weer terug te storten aan de Belastingdienst. Dit kan soms oplopen tot forse
bedragen. Vanaf 2013 worden de boetes
bij fraude met kinderopvangtoeslag
verzwaard tot maximaal 100% van het
fraudebedrag. Wie opnieuw fraudeert,
wordt voor maximaal 5 jaar uitgesloten
van kinderopvangtoeslag. Vanaf 2013
worden hogere boetes opgelegd als
ouders een verlaging van het aantal
opvanguren niet tijdig doorgeven.
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Helder zicht voor 2013!
Nog even een Nieuwskwartier met veel
bezuinigingsnieuws voor het nieuwe
jaar. Uiteindelijk treffen deze maatregelen de personen die veel en hard
werken en de kinderopvang dan ook
hard nodig hebben. In 2010 moest er
gewerkt worden aan kwaliteit in de
gastouderopvang en heeft er een wetswijziging plaatsgevonden. Het is een
heel traject geweest. Wij hebben toen
geïnvesteerd en onze collega’s de kans
gegeven om een MBO Helpende Welzijn

diploma te behalen. De collega’s hebben
dit met beide handen aangepakt en
ervoor gezorgd dat ze het diploma
behaalde. Tevens volgde er een hele
procedure om met je kinderopvang en
het gastouderbureau in het Landelijk
register Kinderopvang te komen staan.
De kwaliteit van de gastouderopvang is
ook zeker gestegen. Het heeft de
gastouder en Het Speelkwartier veel
persoonlijke en financiële inzet gekost.

Wij hebben gewerkt aan kwaliteit in de
opvang, om nu te komen tot een punt
waarin deze kwaliteit onder druk komt te
staan. De bezuinigingsmaatregelen die de
overheid treft voor 2013 komen voor
iedereen in de wereld van de opvang hard
aan. Wij blijven samen met onze collega’s,
in het nieuwe jaar vechten voor Kwaliteit in
de gastouderopvang en wensen iedereen
helder zicht voor 2013.

Fijne feestdagen!
feestdagen!
Wij zijn tijdens de feestdagen gesloten van 31 december t/m
t/m 4 januari 2013

