2019
Huishoudelijk Reglement Gastouderopvang Leuk enZo!
Dit huishoudelijk reglement geldt bovenop de overeenkomst van
opdracht tussen ouders/verzorgers en gastouder,
welke door beide partijen ondertekend is. Alle vraagouders dienen van
deze huisregels op de hoogte te zijn.
Als er wijzigingen in de huisregels worden doorgevoerd, krijgt u
hierover bericht.
Openingstijden:
Gastouderopvang Leuk enZo! is van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 17.30 geopend
(tenzij onderling anders afgesproken).
U kunt bij ons terecht voor:
- vaste opvang
- flexibele opvang
- buitenschoolse opvang
- vakantie opvang
Tarieven:
Gastouderopvang Leuk enZo! hanteert een uurtarief van € 6,15 per kind/ per uur. De
opvangtijd wordt op hele kwartieren afgerond. Naast het uurtarief van Gastouderopvang Leuk
enZo! betalen de ouders bureaukosten aan het gastouderbureau 4Kids / Mare, zoals vastgelegd
is in de Wet Kinderopvang.
Maandelijks vul ik de urenadministratie in rond de 20e /21e van de maand.
Halen en brengen:

Kinderen kunnen tot 9.30 uur gebracht worden, tenzij anders afgesproken. Mocht u te laat zijn
bij het brengen van het kind (even bellen of appen om door te geven), wordt de van tevoren
afgesproken brengtijd in rekening gebracht. Mocht het voorkomen dat u het niet redt om uw
kind op tijd op te halen door bijvoorbeeld file of een vergadering, laat het even weten, dan is
het in de meeste gevallen geen probleem. Indien uw kind door iemand anders opgehaald
wordt, dient u dit van te voren door te geven. Indien het niet van te voren is doorgegeven
wordt er altijd eerst contact met u opgenomen voordat uw kind meegegeven wordt.
Graag rekening houden met de buren, dus gelieve geen geluidsoverlast bezorgen in het
trappenhuis. De kinderen leren op de opvang ook dat we bij het trappenhuis rustig lopen en
geen lawaai maken.
Meenemen
Alle kinderen nemen een tas mee met persoonlijke spullen: voldoende reservekleding,
knuffel, speen e.d. Het is de bedoeling dat u zelf voor babyvoeding, luiers en billendoekjes
zorgt. Bij de opvang krijgen de kinderen elke dag drinken, fruit, broodmaaltijden en evt.
warm eten. Dit hoeft u dus niet mee te nemen. Voor uw baby kunt u in die tas ook nog
meegeven: fles- of borstvoeding.
Uw kind is ziek of wordt ziek tijdens de opvang:
Een ziek kind voelt zich thuis vaak het prettigst. Als uw kind ziek wordt, wordt er contact met
u opgenomen en overlegt over de opvang. Als de groepsbezetting het toelaat en uw kind zich

goed genoeg voelt, is het mogelijk om de opvang door te laten lopen. Als uw kind zich
duidelijk niet goed voelt of als er sprake is van besmettingsgevaar, zal uw kind wel opgehaald
moeten worden. Bij bijvoorbeeld een besmettelijke kinderziekte, houdt Leuk enZo! zich aan
de richtlijnen van de GGD. In principe dient de gastouder geen medicatie toe. Indien
medicatie bij uw kind noodzakelijk is, dient u als ouder altijd een formulier in te vullen
waarbij u zelf de verantwoordelijkheid blijft dragen.
In geval van koorts, moet een kind minimaal 24 uur koortsvrij zijn om weer naar de opvang te
kunnen.
Kan uw kind een dag niet komen wegens ziekte dan dient u dit door te geven.
Betaling blijft bij ziekte verschuldigd aan de gastouder.
Hygiëne en veiligheid:
* Uit hygiënisch oogpunt blijven schoenen bij ons zo veel mogelijk op de gang staan.
Dit om de vloer zo schoon mogelijk te houden zodat er naar hartenlust gerold en gekropen
kan worden.
Uw kind kan bij ons op slofjes/pantoffels (zelf meegeven) of op de sokken/blote voeten lopen.
* Jaarlijks vindt er een risico-inventaris plaats vanuit het gastouderbureau,
waarbij gelet wordt op de veiligheid in en rondom de opvanglocatie.
De risico-inventarisatie is op de locatie aanwezig om in te zien.
Contact met ouders/verzorgers:
Dagelijks vindt er tijdens het brengen en halen van uw kind een overdracht van informatie
plaats. Indien u een gesprekje wilt met mij om even uitgebreider over uw kind te praten, dan
kunt u dit bij mij aangeven en plannen we een afspraak. Gedurende de opvang staat het altijd
vrij even contact op te nemen om te vragen hoe het met uw kind gaat of om een foto te
vragen. Een goede communicatie is van groot belang, u kunt alles bespreekbaar maken.
Wennen:
Een kind heeft altijd tijd nodig om te wennen aan een nieuwe omgeving en een nieuw
persoon. Ook voor u als ouders/verzorgers kan het moeilijk zijn om uw kindje voor het eerst
naar de opvang te brengen. Uw kindje kan voorafgaand aan de start van de opvang enkele
uren in overleg komen wennen.
Wijzigingen
Structurele wijzigingen dienen minimaal 1 maand van te voren worden aangevraagd.
Vakanties en vrije dagen
Jaarlijks in januari maak ik bekend wanneer Leuk enZo! gesloten is i.v.m. vakantie. Uiteraard
hoeft u de opvang dan niet door te betalen. Gaat u zelf op vakantie of komt uw kind tijdens
schoolvakanties niet naar de opvang? Graag dit z.s.m. doorgeven in verband met de planning
en dagbezetting. Vrije dagen aan mijn kant probeer ik zoveel mogelijk minimaal 1 maand van
tevoren door te geven.
Bij afwezigheid van uw kind bijvoorbeeld bij ziekte of vakantie, moeten de gereserveerde
uren, die u in het contract bent overeengekomen met Leuk enZo!, doorbetaald worden.

