Voor Allente zijn wij momenteel op zoek naar enthousiaste:

Vind je het leuk om met kinderen werken? Word je enthousiast van het ondersteunen van kinderen bij hun
ontwikkeling? Heb je altijd al een kleinschalige kinderopvang willen starten?
Meld je aan bij Gastouderbureau Allente.
Gastouderbureau Allente wil kennismaken met (gast)ouders die meerdere dagen per week beschikbaar zijn
voor de opvang van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar (0-4 jaar in het bijzonder).

•
•
•
•
•
•

Grote zelfstandigheid
Je kan je eigen dagen indelen
Werken in je eigen woning of bij ouders thuis.
Goed te combineren met de zorg voor je eigen gezin, ander (vrijwilligers)werk en je hobby's.
Bepaal je eigen werktijden
Goede vergoeding.

Als gastouder vang je één tot zes kinderen tegelijkertijd op. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang
en verzorging van je opvangkinderen.
Door het bieden van een gezellige en veilige omgeving kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen. Je helpt
kinderen hun talenten ontdekken door verschillende activiteiten met hen uit te voeren. Je bent
verantwoordelijk voor kinderen in groepsverband, maar ook voor kinderen als individu. Je observeert de
ontwikkeling van ieder kind en bespreekt dit met de ouders. Je houdt een goed contact met zowel ouders als
met het gastouderbureau.
Als gastouder ben je niet in loondienst maar werk je als zelfstandige. Je bent meerdere dagen per week
beschikbaar en je bent in het bezit van minimaal MBO 2 helpende (zorg en) welzijn.
Lijkt het je leuk om als gastouder aan het werk te gaan?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biedt ondersteuning en begeleiding;
Jaarlijks organiseren van de EHBO herhalingscursus voor gastouders;
Kennismakingsgesprekken met nieuwe gastouders;
Aanmelden en wijzigen gastouders bij de gemeente;
VOG aanvraag voor gastouders, huisgenoten en structurele bezoekers;
Inschrijving personenregister van gastouders, huisgenoten en structurele bezoekers;
Contract maken nieuwe gastouders;
Risico inventarisaties houden bij gastouders en de verslaglegging hiervan;
Voortgangsgesprekken houden met gastouders;
Verzamelen en invoeren opvanguren bij gastouders;
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Factureren opvanguren aan vraagouders;
Nieuwsbrieven maken en verzenden naar gastouder en vraagouders;
Regelen noodopvang indien wenselijk;
Bemiddelen tussen gast- en vraagouder indien nodig/wenselijk;
Vergoeden van VOG voor gastouders, EHBO cursussen (basis en herhaling) en andere
themabijeenkomsten;
Bijhouden van gegevens van gastouders en checken of deze aan de wettelijke eisen voldoen;
Het gastouderbureau heeft een overkoepelende verzekering voor gastouders indien de eigen
verzekering niet of onvoldoende uitkeert.

Wil je gastouder worden en wil je meer informatie? Of ben je al gastouder en wil je je graag aansluiten bij
Gastouderbureau Allente? Bel dan met 0226-320208 of stuur een email naar gastouderbureau@allente.nl
Er kijken kindjes uit naar een nieuwe gastouder…. Mogen ze bij jou spelen ?

