HUISREGELS
Gastouderopvang ReeshofKids (Laura)
Laura van de Put
Lexmondstraat 37
5045 XX Tilburg
Waar dienen de huisregels voor
Deze huisregels gelden in combinatie met de overeenkomst van
opdracht tussen ouders/verzorgers en gastouder, welke door
beide partijen ondertekend is. Vraagouders dienen van deze
huisregels op de hoogte te zijn. Als er wijzigingen in de huisregels worden doorgevoerd krijgt
u hierover tijdig bericht (minimaal twee maanden van tevoren). Bent u het niet eens met de
wijzigingen dan geldt het normale opzegtermijn.
Openingstijden
Maandag
06.30 tot 18.30
Dinsdag
06.30 tot 18.30
Woensdag
06.30 tot 18.30
Donderdag
06.30 tot 18.30
Vrijdag
06.30 tot 18.30
Uitzonderingen zijn bespreekbaar
Vaste opvang is verzekerd van een opvangplek, opzeggen kan uiterlijk tot 1 maand van
tevoren.
Flexibele opvang kan altijd aangevraagd worden, opzeggen kan uiterlijk tot 1 maand van
tevoren.
Tarieven
Het uurtarief voor opvang is €5,25 per uur voor zowel vaste als flexibele opvang.
Betaling
De uren worden aangeboden na het eindigen van de oppasmaand en dienen goedgekeurd te
worden. Betaling dient te geschieden binnen 5 werkdagen na het goedkeuren van de uren.
Eten/Drinken
Het aanbieden van eten/drinken (ontbijt/lunch/diner/fruithapje) kan verzorgd worden,
hiervoor wordt een halfuur per opvangdag extra gerekend.
Meenemen naar de opvang
De ouders dienen zelf voor luiers, (opvolg)melk, (speciale) voeding, drinkfles, speen, slaapzak
en (reserve) kleding te zorgen.
Speelgoed
Er is voldoende speelgoed aanwezig, indien ouders iets willen meegeven mag dit, houdt er
rekening dat andere kinderen hier ook mee kunnen spelen.
Vervoer
Ik ben in het bezit van een geldig rijbewijs B. Als er uitstapjes gemaakt worden, wordt dit van
te voren besproken met de ouders en gebeurd dit alleen bij goedkeuring.
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Opvanguren opzeggen/wijzigen
Tot 4 weken van te voren kunnen de opvanguren worden
opgezegd of gewijzigd. In overleg en indien mogelijk kan er
binnen de 4 weken met de oppasdagen/tijden geschoven worden,
echter blijft het aantal afgesproken contracturen hetzelfde. De afgesproken contracturen
worden na het opzeggen/wijzigen voor 4 weken altijd doorberekend.
Brengen en ophalen
Opvang is van en tot de afgesproken tijd.
Brengt u uw kindje eerder en/of haalt u uw kindje later op dan wordt deze tijd doorberekend.
Iemand anders komt kind halen
Indien uw kindje door iemand anders wordt opgehaald of gebracht, dient u dit van te voren
aan te geven. Geef daarbij de volledige naam van diegene door en de persoon in kwestie
moet zich kunnen identificeren. Indien het niet van te voren is doorgegeven wordt er altijd
eerst contact met u opgenomen voordat uw kindje meegegeven wordt. Mocht ik geen
contact met u krijgen, wordt uw kindje niet meegegeven.
Vakantie
Als ikzelf vakantie plan geef ik dit uiterlijk 2 maanden van te voren aan. Collega gastouders
kunnen (meestal) uw kindje tijdens mijn vakantie opvangen of u kunt zelf iets alternatiefs
regelen.
Medicijnen
Medicijnformulier moet getekend zijn als er medicijnen toegediend moeten worden.
Ziekte kind
Als uw kindje ziek wordt tijdens de opvang vraag ik of het kindje opgehaald kan worden.
Als uw kindje vóór de opvang al ziek is kan ik deze op dat moment niet opvangen.
Indien u uw kindje paracetamol heeft gegeven moet u dit aangeven.
Ziek zijn telt bij mij vanaf 38.5 graden koorts.
De eerste ziektedag worden alle uren doorbelast, tweede ziektedag 50% en hierna 25%.
Ziekte gastouder
Als ik ziek ben, zal ik de ouders hier direct over informeren.
De ouder/verzorger is zelf verantwoordelijk voor de opvang tijdens deze dagen.
Het gastouderbureau kan op zoek gaan naar een gastouder in de buurt om uw kindje op te
vangen, maar dat is geen garantie. U als ouder ben zelf verantwoordelijk voor de opvang
tijdens deze dagen.
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Inentingen
In mijn gastouderopvang worden alleen kinderen toegelaten die
ingeënt zijn/worden volgens de
richtlijnen van het rijksvaccinatieprogramma. Hierom vraag ik om
het vaccinatiebewijs van uw kind mee te nemen ter inzage tijdens de kennismaking of tijdens
het tekenen van het contract.
Huisdieren
Wij hebben thuis een klein hondje, een Chihuahua. Zij is erg kindvriendelijk maar kan wel
blaffen bij binnenkomst. Standaard zal zij of boven in onze slaapkamer of in de afgesloten
keuken zijn zodat ze niet bij de kinderen kan komen en dat kinderen niet van het geblaf
kunnen schrikken. Omdat het een klein hondje is en ik op kleine kinderen ga passen, willen
we zowel de kinderen en ons hondje beschermen voor ongelukjes met elkaar en mede
daarom zal ik haar zoveel mogelijk apart houden.
Ondertekening Huisregels ‘Gastouderopvang ReeshofKids’ :
Gastouder

Ouder

Naam:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:

Pagina 3 van 3

