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Waardering gastouderopvang                                                                                                                                  
De jaarlijkse enquête over de opvang komt eraan deze 
maand, zowel voor gastouders als ouders. Een goed mo-
ment om even stil te staan bij de waarde van de opvang en 
jouw gastouder! Het invullen van deze enquête geeft extra 
achtergrondinformatie die in een persoonlijk  
gesprek niet altijd naar boven komt. We  

waarderen het ontzettend dat deze enquêtes jaarlijks door  
velen worden ingevuld. Als waardering verloot Parento ook  
dit jaar weer fijne prijzen onder de deelnemers, o.a.  
Plusplus en deze keer als topper de regenboog van Grimm! 
 

 
Wijziging afwegingskader in meldcode  
De afgelopen thema-avond voor gastouders over Kindermis-
handeling was druk bezocht. Het betreft een beladen onder-
werp dat blijvend aandacht verdient. Vóór 1 januari 2019 
wordt de Meldcode van Parento Gastouderbureau aangevuld, 
en gaat het afwegingskader van kracht. Samengevat komt het 
erop neer dat in een aantal situaties waarin een kind in ge-
vaar is, gastouders verplicht zijn melding te maken bij Veilig 
Thuis. Voor vragen, neem gerust contact op met Parento. 

 

 

 

  
Brandveiligheid 
Een brandveilige woning en kennis hoe te handelen bij 
nood is van groot belang. Bij downloads in het admini-
stratiesysteem van Parento is een checklijst van De 
Brandweer beschikbaar waarmee de woningveiligheid  
en kennis rond brandpreventie is te testen! Alvast een 
paar belangrijke punten op een rij: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Windje 
Ik: ‘Pam, je moet niet huilen om elke scheet die je laat’.  

Pam: ‘Ik huil nooit als ik een scheet laat.’ 

 
                                                                                         Boekentip 

 

Letterdieren  
Brigitte Laven en  
Yvonne de Waal 
Ga mee op avontuur 
met Barry de Beagle 
door het Letterdier-
enrijk en ontmoet 
onder andere Glen  
de giraffe en cobra 
Calvin. Een boek vol 
leesplezier; als voor-

leesboek en om zelf te lezen voor kinderen vanaf 8 jaar en ook 
volwassenen/anderstaligen die hun leesvaardigheid willen verbeteren.  
Ligt vanaf 10 november in de boekhandel. 

 
  

 

Gevaarlijk gewicht                                                                                                                                                                               
Sophie (5) staat op de weegschaal.  

Ze schrikt. ‘Mama, ik ben aangevallen.’ 
 

 
 

Groeimindset bij kinderen  
 

thema avond  
29 oktober a.s. voor 
gastouders en ouders. 
Ieder kind wordt geboren 
met een sterke wil om te 
leren. Vanaf de geboorte 
zijn kinderen al onbewust 
en continu bezig met het 
zichzelf aanleren van vaar-
digheden (eten, bewegen, 

communiceren, socialiseren) en doen dit vol overgave. Ze lijken  
het niet te ervaren als moeilijk, zijn niet bang om fouten te maken 
en geven niet op. Vreemd genoeg kan deze natuurlijke drang om te 
leren verdwijnen en zijn er kinderen die hun motivatie lijken te 
verliezen wanneer iets lastig wordt. De mindsettheorie van Carol 
Dweck verklaart waarom.  
 
Mindset staat voor de manier waarop kinderen (en volwassenen!) 
denken over zichzelf, hun intelligentie en kwaliteiten. Er is verschil 
tussen een vaste en een groeimindset. Bij een vaste mindset geloof 
je dat je persoonlijke eigenschappen niet veranderen. Met een be-
paalde ‘hoeveelheid’ intelligentie en kwaliteiten ben je geboren en 
daarmee zal je het de rest van je leven moeten doen. Met een 
groeimindset geloof je dat je jezelf steeds blijft verbeteren en ont-
wikkelen. Je talenten zijn slechts het startpunt en groeien door 
nieuwe ervaringen.  

Iedereen heeft zowel de vaste als groeimindset in zich. Soms is de 
vaste mindset echter de stem die veruit het meest spreekt en de 
overgang naar een groeimindset is dan niet eenvoudig. Alles wat  
het kind eerder het liefst vermeed, zoals uitdagingen aangaan, fou-
ten maken en inspanningen leveren, moet hij nu ineens omarmen. 
Dat is best spannend en gaat niet vanzelf. Daarom kan hij hierbij  
alle hulp en geduld goed gebruiken. Iedereen die meer wil weten 
over dit boeiende onderwerp is van harte welkom op de thema-
bijeenkomst op maandag 29 oktober.  
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� Minimaal één blusmiddel, bijvoorbeeld een blusdeken, in huis en 
minimaal rookmelders op elke verdieping. Deze dienen meer  
dan 50cm van de zijmuur en hoeken van een vertrek en altijd  
aan het plafond te zitten. Belangrijke plaatsen: de hal beneden en 
de overloop. 

  
� Controleer minimaal jaarlijks de werking van alle melders via de 

testknop.  

  
� Let op de houdbaarheid van rookmelders (ca. 10 jaar) en de 

blusmiddelen en blusdeken (4 tot 5 jaar). 

  
� Kinderen weten vaak niet wat het geluid van een rookmelder 

betekent, reageren dan juist anders en duiken misschien wel in 
een hoekje weg. Laat het ze minimaal een keer horen en vertel 
wat ze dan moeten doen.                                                                                                                                                                                  

  
� Eén hap rook kan fataal zijn. Dus bij brand mond bedekken en zo 

snel mogelijk naar buiten; spullen zijn geen mensenleven waard. 

  
� In een huis vol rook, zie je niets. Loop vluchtroutes in gedachten 

een keer door.                                                              

  
� Houd altijd telefoon binnen bereik voor het bellen van 112  

zodat tijdige redding door de brandweer mogelijk is.                                                                                                                                                          

  
� Gesloten deuren binnenshuis vertragen de brand aanzienlijk. 

Deuren en uitgangen moeten wel snel te openen zijn bij nood.  

 

 
  Illustratie: Robin Florie 

 


