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Flexibiliteit in Coronatijd 
Wat passen we ons aan met zijn allen. De meeste gastouders en ouders hebben inmiddels al 
wel eens wakker gelegen als gevolg van de lockdowns en alle vraagstukken die Corona met 
zich meebrengt. Tijdens de tweede lockdown zijn veel gastouders (gedeeltelijk) beschikbaar 
geweest voor opvang. Inmiddels een jaar later weten sommige kinderen niet beter dan dat 
ze aan de deur worden afgeleverd. Evaluaties vinden regelmatig plaats per telefoon/ online 
en gastouders en ouders volgen de thema avonden en webinars van Parento via Teams/ 
Zoom enzovoorts. De eerste online EHBOscholing via Teams zorgde ook voor hilarische 
situaties, zowel bij Henk de trainer, als bij de gastouders voor wie dit geheel nieuw was. We 
vinden uiteindelijk wel een weg met zijn allen. Al wordt ook wel het persoonlijke tintje van 
voorheen gemist. Het is roeien met de riemen die we hebben en dat doen we. Daarom: 
even een applausje voor jezelf! 
 

 

 
Teruggave eigen bijdrage ouder SVB  
Ouders ontvangen de ouderbijdrage retour over de periode  
16 december 2020 t/m 7 februari 2021. Dit is op basis van de 
gemiddelde uren waarover vooraf toeslag werd gevraagd in 2020, 
op basis van het maximaal te vergoeden uurtarief van 6,27 in 2020 
en 6,49 in 2021. Deze teruggave kan in de praktijk afwijken van de 
daadwerkelijk afgenomen uren. De belastingdienst vraagt hiervoor 
begrip aan de ouders. Het gaat wederom om een teruggave van 
miljoenen euro’s ten behoeve van de kinderopvang. De eerste 
planning was uitbetaling in april, maar zolang de BSO’s op 
kinderdagverblijven nog gesloten zijn, kan uitbetaling helaas nog 
niet plaatsvinden. Ouders ontvangen allereerst per brief bericht 
van het SVB over de hoogte van de 
teruggave en datum van 
uitbetaling. Bij grote 
verschillen is het mogelijk 
voor ouders om een 
bezwaarschrift in te dienen. Mocht 
het bedrag van de teruggave vragen 
oproepen, dan staan we ouders graag te woord. 
  
 
 
 

Zielig 
Lukas (3 jaar) ‘Hé, die kameel heeft een kuil in zijn rug.’ 

 
 

Ontwikkelingskansen voor jonge kinderen,  
baby en peuter  
Er zijn weer heel wat lieve baby’s bij 
gekomen de afgelopen periode en 
(binnenkort) daarmee ook in de 
opvang! Voor ieder kind wens je dat 
het evenwichtig is, een gevoel voor 
eigenwaarde heeft, dat het 
nieuwsgierig en vol vertrouwen in het 
leven staat, dat het plezier heeft in het 
eigen kunnen en daarbij in staat is om 
met frustraties om te gaan. Maak 
kennis met de ongekende 
mogelijkheden van baby en peuter: het 
kindbeeld van de kinderarts en 
pedagoog Emmi Pikler. Haar 
bevindingen komen overeen met 
diverse uitkomsten van het huidige 
hersen-onderzoek. Een bron van 
inspiratie over hoe je jonge kinderen 

(baby en peuter) ontwikkelingskansen kan bieden. Nieuwsgierig 
geworden? Lees de bijlage mbt drie pedagogische hoofdthema’s: 
bewegen, spelen en verzorgen en/of kijk op www.pikler.nl. 
 

   

 
Lang gewacht…. 

Maartje gaat voor het eerst naar  
de basisschool. 

 ‘Wat zal de juf blij zijn dat ik eindelijk kom.’ 
 
 
 
 
 

 
 
Aandacht voor inkomsten gastouder  
Een gastouder is (automatisch) zelfstandig ondernemer en 
ontvangt bruto inkomsten. Dit houdt in dat over het ontvangen 
bedrag nog inkomstenbelasting en heffingen moeten worden 
betaald. Evenals het zelf regelen van pensioenopbouw, vakantie-
geld en geen inkomsten bij ziekte en afwezigheid. Het is wel 
weer fijn dat de overheid in de lockdown actief bijdraagt aan de 
kosten in de kinderopvang. Aan de andere kant zorgt deze 
coronaperiode soms ook nog eens voor mindere beschikbaar-
heid. Het zijn samengevat een hoop onzekere factoren. Dit 

zorgt ervoor dat een gastouder bij 
eventuele discussies met ouders 
over gemaakte afspraken/ vooraf 
ingeplande uren soms ook op haar 
strepen moet staan. Eigenlijk vooral 
om nog heel lang, met plezier en 
voldoening te kunnen blijven 
werken.  
 

 
 

Buiten gebeurt het! 
Bij De Buitenbende (naschoolse 
gastouderopvang) in Bergen genieten 
ze het hele jaar door volop van het 
buitenleven. Ze zijn wezen speuren 
naar elfendeurtjes en de laatste tijd 
gaan ze ook regelmatig op schatten-
jacht door te GEOcachen.  
Gastouder Frans: ‘Kinderen vinden  
het leuk om via aanwijzingen op zoek  
te gaan naar een schat’.  
 
Ook zin om met je gastkinderen/ je 
gezin op avontuur te gaan? Zie bijlage 

voor meer info over GEOcaching. Of voor een andere leuke 
speurroute door de natuur in Schoorl of in het centrum van 
Alkmaar zie www.elfendeurtjes.nl. 
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