Huisregels van Gastouder BijLein
Hieronder vind je de huisregels welke gelden bij Gastouder BijLein, inclusief de
tariefwijziging per 1 januari 2019 en bijgevoegd toestemmingsformulier. Met het
ondertekenen van de huisregels geef je aan deze gelezen te hebben en ermee
akkoord te zijn.
Brengen en halen
– Tijdens het brengen en halen van het gastkind vindt een korte overdracht plaats
waarbij belangrijke informatie kan worden uitgewisseld.
– Gaat het niet lukken het gastkind op tijd te brengen of te halen, stuur een appje,
sms of bel, het zal meestal geen probleem zijn.
– Als een gastkind opgehaald gaat worden door iemand anders dan de ouder(s)
wordt een codewoord afgesproken om er zeker van te zijn dat de juiste persoon het
gastkind meeneemt.
Opvang bij ziekte
– Bij ziekte van het gastkind worden de eerste twee aaneengesloten ziektedagen
doorbetaald.
– Indien het gastkind ziek is, is het mogelijk de opvang door te laten gaan mits het
zich thuis voelt bij Gastouder BijLein. Dit is tevens afhankelijk van de besmettelijkheid
van de ziekte en de andere aanwezige gastkinderen en zal besproken moeten worden.
Vrije dagen en vakanties
– Vrije dagen moeten minimaal twee weken van tevoren worden doorgegeven. Bij
later doorgeven, loopt de betaling door.
– Vakanties moeten minimaal een maand van tevoren worden doorgegeven. Bij later
doorgeven, loopt de betaling door.
– Gastouder BijLein is gesloten op feestdagen zoals tweede Paasdag, tweede
Pinksterdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag en Bevrijdingsdag.
– Overige vrije dagen en vakanties voor het gehele jaar worden aan het begin van elk
nieuw kalenderjaar zo snel mogelijk doorgegeven.
Opvangkosten en bureaukosten
– De opvangkosten bij Gastouder BijLein bedragen per 1 januari 2019
€5,75 per kind per uur.
– De opvangkosten zijn inclusief lunch, drinken, tussendoortjes (fruit/snackgroenten/
koek) en luierdoekjes, exclusief luiers en babyvoeding.
– Bijkomende bureaukosten zijn afhankelijk van het gastouderbureau waarbij de
koppeling plaatsvindt.
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Eten en drinken
– Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met voorkeuren zoals bijv. wit of bruin
brood, wel of geen diksap/kruidenthee. Daarnaast zal het fruit zo gevarieerd mogelijk
worden aangeboden incl. snackgroenten, waarbij uiteraard ook rekening wordt
gehouden met wat het kind lekker vindt. De aangeboden koekjes zijn veelal biologisch
en suikerarm, tijdens verjaardagen en andere festiviteiten kunnen andere lekkernijen
aangeboden worden.
– Ik zal bij voeding (en activiteiten) rekening houden met een lactose-intolerantie en
koemelkeiwit-allergie.
– Indien gewenst kan een groot deel van de aangeboden voedingsmiddelen biologisch
zijn.
Foto’s en Social Media
– Bij Gastouder BijLein worden dagelijks foto’s gemaakt van de activiteiten én van de
gastkinderen. De foto’s waarop de gastkinderen herkenbaar staan afgebeeld zijn
bedoeld voor eigen gebruik van de vraagouders.
– Op foto’s welke geplaatst worden op mijn Facebook, Instagram en website zullen
alleen activiteiten met evt. armen/handen/benen/voeten/achterkanten van de
gastkinderen te zien zijn.
Gebruik van de buikdrager
– Naast mijn tweeling buggy maak ik nu gebruik van een ergonomische draagzak van
Bondolino. Ik kan deze drager gebruiken vanaf de start van de opvang van het
gastkind tot het kind een gewicht van max. 20 kg heeft bereikt. In deze drager heeft
het kindje de juiste ondersteuning en wordt rekening gehouden met de meest
natuurlijke houding van het kindje.
– Ik heb me, bij de keuze van de drager, laten adviseren door draagdoekconsulente
Jacqueline Kleinpenning.
– Bij gebruik van de draagzak draag ik het gastkindje dicht bij me, dit kan voor de
ouder(s) (in het begin) onplezierig voelen, geef dit ajb aan.
Buikslapen
– Het buikslapen van baby’s wordt ten strengste afgeraden in verband met het risico
op wiegendood. Is jullie kind een buikslaper en willen jullie het, ook in mijn opvang,
op de buik laten slapen, vraag ik hier jullie schriftelijke toestemming voor.
Medicijnen
– Voor het toedienen bij een gastkind van paracetamol, antibioticum of andere
medicatie zal ik altijd verzoeken om een whatsapp bericht met foto en beoogde
dosering van de benodigde medicatie. Zonder dit bericht zal ik geen medicatie
toedienen.
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Vervoer
– Tijdens de opvang zal het geregeld voorkomen dat we op pad gaan. Dit kan zijn
wandelend, met de bakfiets, met de trein of met de auto.
– De kleine uitstapje, zoals bijv. de boodschappen doen of de speeltuin bezoeken, zal
niet genoemd worden tijdens de overdracht aan het begin van de opvang. Heb ik het
plan met de trein of auto op pad te gaan, zal ik dit veelal benoemen bij aanvang van
de opvangdag.
Huisdieren
- Bij het tekenen van het contract is de aanwezigheid van onze huisdieren bekend.
Mochten er grote veranderingen in de planning zijn, wordt hier over gesproken.
Sieraden en speelgoed
– Er wordt door meer én jongere kinderen sieraden gedragen, zoals oorbelletjes,
armbandjes en kettingen. Deze sieraden kunnen kapot gaan of kwijt raken.
Belangrijker nog is dat er ongelukken mee kunnen gebeuren, waar ik op geen enkele
wijze aansprakelijk voor gesteld kan worden.
– Het meenemen van speelgoed of knuffels naar de opvang is geen enkel probleem,
ik kan echter niet garanderen dat het aan het eind van de opvangdag niet wordt
vergeten.
Algemene opmerkingen
– Gastouder BijLein is geopend van maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van
07.00 tot 18.00 uur. Over afwijkende dagen en tijden is overleg mogelijk.
– De Slimme Peuter Club bij Gastouder BijLein is geopend op woensdagmorgen van
08.45 tot 11.45 uur, met inloop vanaf 08.30 en uitloop tot 12.00 uur.
– Bij de opvang van gastkinderen tot twee jaar wordt een ‘heen-en-weer’-schrift
bijgehouden. Vanaf twee jaar oud zal dit beperkt worden tot, zo nu en dan, een
beschrijving van de ontwikkeling van het kind.

Ondertekening ouder(s) voor akkoord, na invullen van het
toestemmingsformulier,
Datum

...………………………………………………………………

Naam

…………………………………………………………………

Handtekening

………………………………………………………...
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Toestemmingsformulier behorend bij ‘Huisregels van Gastouder BijLein’
Allergieën
Mijn kind heeft
wel* /
geen
rekening mee dient te houden.

allergieën waar Gastouder BijLein

* Mijn kind heeft

/

lactose intolerantie

koemelkeiwit allergie

-------------------------------------------------------------Foto’s en Social Media
Ik geef toestemming aan Gastouder BijLein voor het maken van foto’s voor eigen
gebruik en versturen van deze foto’s naar mij via whatsapp of mail
ja

/

nee

Ik geef toestemming aan Gastouder BijLein voor het plaatsten van foto’s van
armen/handen/benen/voeten/achterkant van mijn kind op Facebook, Instagram en
website www.gastouderBijlein.nl
ja

/

nee

Ik geef toestemming aan Gastouder BijLein voor het veilig bewaren van de foto’s
ja

/

nee

-------------------------------------------------------------Gebruik van de buikdrager
Ik geef toestemming aan Gastouder BijLein voor het dragen van mijn kind in een
ergonomische draagzak
ja

/

nee

/

niet van toepassing

-------------------------------------------------------------Buikslapen
Ik geef toestemming aan Gastouder BijLein voor buikslapen van mijn kind en ben me
bewust van de risico’s
ja

/

nee

/

niet van toepassing

--------------------------------------------------------------
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Medicijnen
Ik geef toestemming aan Gastouder BijLein voor het toedienen van medicatie en zal
bij aanvang van de opvangdag een whatapp bericht sturen met foto en beoogde
dosering van de benodigde medicatie.
Ja
Vervoer

/

nee

--------------------------------------------------------------

Ik geef toestemming aan Gastouder BijLein voor het vervoeren van/reizen met mijn
kind
–
–
–
–
–

wandelend
in de buggy
in de bakfiets
in de trein
in de auto

ja
ja
ja
ja
ja

/
/
/
/
/

nee
nee
nee
nee
nee

---------------------------------------------------------------Huisdieren
Ik weet dat er verschillende huisdieren aanwezig zijn bij Gastouder BijLein, zoals o.a.
Twinky de kat, Smeàgol de baardagaam, Gerrit, Gary en Garold de reuzenslakken.
klopt

/

dit was nog niet bekend

----------------------------------------------------------------Sieraden en speelgoed
Ik ben me bewust van de risico’s bij het dragen van sieraden bij de opvang en
meenemen van speelgoed en knuffels naar de opvang. Gastouder BijLein is niet
aansprakelijk voor beschadigingen, verlies en ontstaan van letsel
klopt, de aansprakelijkheid ligt bij mij

/

ik ben het hier niet mee
eens*

* in dit geval graag geen sieraden, speelgoed of knuffels mee nemen naar de opvang
-----------------------------------------------------------------Datum

...………………………………………………………………

Naam

…………………………………………………………………

Handtekening

………………………………………………………...
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