Dienstenaanbod gastouderbureau 2021
Samen zijn we ’t Nest

Tarieven

Een vogelnest is opgebouwd uit vele takjes. Een waar kunstwerk, als
basis voor jong leven. Wij zijn zo’n nest. Een plek waar ‘samen’ zorgt
voor een stevige basis. Waar leven tot bloei komt. Waar we met vallen
én opstaan zorgen dat iedereen uitvliegt. Dag in, dag uit.
Vlieg jij ook mee?

Gastouders mogen zelf hun uurtarieven vaststellen. Gemiddeld mag
uitgegaan worden van een tarief tussen de € 5,00 en € 6,00 per kind
per uur. Naast het uurtarief van de gastouder betalen ouders het
gastouderbureau maandelijks een vergoeding voor bemiddeling en
begeleiding. In onderstaande tabel staan de bureaukosten per
maand die in 2021 gehanteerd worden. Zowel het uurtarief van de
gastouder als de bureaukosten komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Het maximale uurtarief voor gastouderopvang bij
de Belastingdienst bedraagt in 2021 € 6,49.

Wat is gastouderopvang?
Binnen Kinderopvang ’t Nest bieden we gastouderopvang aan door
bemiddeling van gastouderbureau ’t Nest Pierewiet. Het is ook
mogelijk om gastouderopvang te combineren met andere soorten
opvang.
Gastouderopvang is flexibele en kleinschalige opvang (maximaal
5 tot 6 kinderen) voor kinderen van 0 jaar tot het moment dat ze de
basisschool verlaten. Het kind wordt opgevangen in het huis van de
gastouder of in het huis van zijn ouders. Doordat de gastouder zelf
bepaalt op welke momenten zij beschikbaar is, kan er op alle dagen
van de week opvang aangeboden worden.

Bureaukosten per maand – tarief 2021
Dagopvang (0-4 jaar)

BSO (4-13 jaar)

1 kind

€ 45

€ 25

2 kinderen

€ 80

€ 50

3 kinderen of meer € 100

€ 75

Nettokosten en rekenhulp
Wil je weten wat jouw netto kosten zijn? Gebruik dan de rekenhulp
op onze website.

Kinderopvangtoeslag
Het tarief voor gastouderopvang wijzigt per 1 januari 2021. Geef deze
wijziging tijdig door aan de Belastingdienst via Mijn toeslagen of de
Kinderopvangtoeslag app. Op die manier ontvang je de juiste
toeslag.

Wat doen wij als Gastouderbureau
’t Nest Pierewiet?
• We bezoeken minimaal twee keer per jaar de opvanglocatie van de
gastouder. We inventariseren de risico’s omtrent veiligheid en
gezondheid en evalueren met de gastouder hoe de opvang
verloopt.
• Jaarlijks evalueren we met de vraagouder of de opvang naar wens
verloopt.
• We regelen de geldstroom en administratie tussen de vraagouder
en de gastouder.
• We houden toezicht op de pedagogische kwaliteit van de gastouder,
zodat ieder kind de begeleiding en ondersteuning krijgt die het
nodig heeft.
• We zoeken voor jou naar een gastouder die bij jouw wensen past.
• We bemiddelen en begeleiden in het contact tussen de vraagouder
en de gastouder.
• We zorgen er voor dat de gastouder aan de wettelijke eisen voldoet.
• We bieden de gastouder en vraagouder jaarlijks scholing aan door
gerichte vakscholing en thema bijeenkomsten.
• We kunnen vraagouders ondersteunen bij het aanvragen van
kinderopvangtoeslag.
• We zijn als gastouderbureau aangesloten bij het KNGO en zijn
hiermee een gecertificeerd gastouderbureau.

Ziekte en vakanties van de gastouder
Wanneer een gastouder door ziekte of vakantie niet in staat is
opvang te bieden, kan het gastouderbureau bekijken of opvang bij
een andere gastouder of op één van de nabij gelegen locaties van
‘t Nest mogelijk is.

Is een kind ziek?
Meld dit zo spoedig mogelijk bij de gastouder. Je bekijkt in overleg
met de gastouder wat er mogelijk is. Mocht het kind tijdens de
opvang ziek worden dan zal zij contact met jou opnemen. Het is aan
de gastouder om, in overleg met jou, te bepalen of het zieke kind
moet worden opgehaald.

Ouderportaal
Binnen gastouderbureau ’t Nest Pierewiet maken we gebruik van
een digitaal ouderportaal, genaamd Portabase. In dit systeem kun
je alle urenregistraties en facturen terug vinden. Daarnaast zijn alle
verslagen van onze huisbezoeken bij de gastouder terug vinden.
Zo blijf je op de hoogte.

Oudercontacten
Tijdens het halen en brengen van de kinderen kun je informatie
uitwisselen met de gastouder. Natuurlijk bestaat er ook altijd de
mogelijkheid om met de bemiddelingsmedewerker van het
gastouderbureau een gesprek te voeren. Hiervoor kun je een
gesprek aanvragen via de bemiddelingsmedewerker.

Oudercommissie
Om de belangen van alle ouders en kinderen goed en actief te
vertegenwoordigen heeft Gastouderbureau ‘t Nest Pierewiet een
oudercommissie. De oudercommissie overlegt met het gastouderbureau en adviseert hen ten aanzien van activiteiten conform de
Wet Kinderopvang en andere zaken omtrent de gastouderopvang.
Neem contact op met de bemiddelingsmedewerker voor de actuele
contactgegevens van de voorzitter van de oudercommissie.

