Huisregels 2017
Het uurtarief van Gastouderopvang De Deugnietjes is per 1 januari 2017 t/m 31
december 2017 €5,20 per uur per kind.
Voeding

Maaltijden

* De ouder dient het eten/voeding voor het kind mee te geven alleen flesvoeding,
avond eten en evt. andere voeding i.v.m. allergieën als deze aanwezig zijn.
* De volgende maaltijden worden tijdens de opvang naar behoefte aangeboden:
lunch, fruit, tussendoortjes en drinken.
De kosten hiervoor zijn inbegrepen in het te betalen uurtarief.
Verzorging
* De gastouder zorgt voor de verzorgingsmaterialen zoals billendoekjes,
snoetenpoetsers, sudocreme en beddengoed. De kosten hiervoor zijn inbegrepen in
het te betalen uurtarief.
* De ouder dient de verzorgingsmaterialen luiers met het kind mee te geven.
Eventueel andere crème/poeder voor de billen.
* De ouder zorgt er tevens voor dat het kind het volgende bij zich heeft (indien van
toepassing): slaapzak, eventuele knuffel, reserve kleding, speen,
flesjes/drinkbekers.
Vervoer
* De gastouder is in het bezit van een rijbewijs.
* De gastouder heeft soms tijdens de opvang de beschikking over een auto en de
gastouder beschikt over een inzittendenverzekering.
* De gastouder beschikt over een bakfiets.
* De gastouder heeft de beschikking over de juiste zitjes voor de auto en/of de
fiets.

Ziekte kind
De ouders/ verzorgers dienen een ziek kind zo spoedig mogelijk af te melden.
Deze uren worden wel voor deze dag op de gebruikelijke wijze in rekening gebracht.
Is het kind een langere aaneengesloten periode ziek (d.w.z. meer dan dagen), dan
worden de uren wel berekend.
Wanneer het kind in de loop van de opvangdag ziek wordt zal de gastouder contact
opnemen met de ouder om in overleg het kind op te komen halen.
De uren dat het kind niet aanwezig is geweest worden wel op de gebruikelijke wijze
in rekening gebracht.
Ziekte gastouder
Als de gastouder ziek is zal de gastouder de ouders hier direct over informeren. De
gastouder heeft geen vervangende gastouder/achterwacht voor de dagen dat de
gastouder zelf niet in staat is om de opvang te verzorgen.
De ouder is zelf verantwoordelijk voor de opvang tijdens deze dagen.
Als de gastouder ziek is en de opvang kan niet door gaan, worden de opvanguren niet
in rekening gebracht.
Uren registratie
De ouders/ verzorgers dienen z.s.m. de opvanguren door te geven aan de gastouder.
Dit termijn zal onderling besproken worden. (Dit gaat om kinderen die flexibel
komen)
De gastouder registreert de uren eind van de maand in het systeem. U dient als
ouder/ verzorger deze zo spoedig mogelijk binnen 5 dagen te accorderen.
Uren
De minimale afname van uren per dag is 5 uur. Ook al komt u kind minder, ik houd
wel een dag vrij voor uw kind.

Vakanties

Vakantie ouder/verzorger

Wanneer uw kind(eren) niet komen i.v.m. vakantie worden de contract uren wel in
rekening gebracht. (Bij flexibel contract wordt er een gemiddeld aantal uur per
week berekend.)

Vakantie gastouder

Wanneer de gastouder vrij is worden de uren niet in rekening gebracht.
De gastouder is in het jaar 2017 de volgende weken niet aanwezig:
Week 18: 1 mei t/m 5 mei
Week 28: 10 juli t/m 14 juli
Week 33+34: 14 augustus t/m 25 augustus

Vrije dagen:

De dagen dat het kind niet aanwezig is hoeven niet betaald te worden op voorwaarde
dat deze afwezigheid een maand voor ingang van de betreffende afwezigheid
gemeld is.(m.u.v. geopende feestdagen)
Gelieve dit in het schriftje en mondeling te vermelden.
Bij een flexibel contract wordt dit termijn onderling besproken.

Feestdagen:

Op nationale feestdagen is Gastouderopvang De Deugnietjes gesloten.
De uren worden niet in rekening gebracht.







Nieuwjaarsdag 1 januari 2017
Bevrijdingsdag 5 mei 2017
Koningsdag 27 april 2017
Kerstmis 25 december 2017
Kerstmis 26 december 2017

Op de volgende nationale feestdagen is Gastouderopvang De Deugnietjes open.
Wanneer er dan toch geen opvang nodig is (i.v.m. vrije dag ouders) worden de uren
wel doorbetaald.





Pasen 17 april 2017
Hemelvaart 25 mei 2017
Pinksteren 5 juni 2017

Ondertekening gastouder:

Handtekening ouder:

