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INLEIDING
Welkom bij gastouderopvang Paulien Lakeman. De opvang is gestart op
01-01-2021 en wordt uitgevoerd door Paulien Lakeman op de Matjador 141 te Wervershoof.
Op dit adres woon ik (05-01-1990) samen met mijn dochter Esmee (22-08-2013) en zoon Jeff
(23-12-2016).
Al vele jaren heb ik ervaring met kinderen. Als tiener/puber paste ik bij vele adressen op
waarna ik die passie heb doorgezet naar het werken bij een kinderdagverblijf. Na 5 jaar daar
gewerkt te hebben is gastouderopvang Paulien Lakeman opgericht. Van februari 2014 tot
januari 2018 was dit een heerlijke plaats om te spelen voor kinderen. Helaas zijn toen de deuren gesloten. Maar.. op januari 2021 is gastouderopvang Paulien Lakeman op een nieuwe
locatie heropend.
Gastouderopvang Paulien Lakeman is een opvang waar kinderen ongestoord kunnen spelen, groeien en ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving.
Er wordt per dag opvang geboden aan maximaal 5 á 6 kinderen in de leeftijdscategorie 0
tot 4 jaar.
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OPENINGSTIJDEN
Maandag, dinsdag en donderdag is gastouderopvang Paulien Lakeman geopend. Per dag
geldt er een minimale afname van 6 uur.
Tijdens de momenten dat ik mijn eigen kinderen naar school breng of haal kunnen de kinderen niet gebracht of gehaald worden.
Dit betreft op de maandag en donderdag; tussen 08.00 en 08.30 uur/ 15.15 en 15.45 uur
Dit betreft op de dinsdag; tussen 08.00 en 08.30 uur/ 15.15 en 16.00 uur
De opvang is op de volgende momenten gesloten, in verband met mijn eigen vakantie; 1
week in het voorjaar, 3 weken in de zomervakantie en een week in de kerstvakantie. Mijn vakanties zullen veelal tijdens schoolvakanties zijn omdat ik rekening moet houden met mijn
schoolgaande kinderen. Met nationale feestdagen is de opvang ook gesloten en op sinterklaasavond + kerstavond sluit de opvang om 16.00uur. De datums van mijn vakantie meld ik
u uiterlijk in de maand december in het voorafgaande jaar.
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OPVANGUREN
U kiest het aantal op te vangen uren per dag. (let hier wel op de minimaal af te nemen uren)
De ouder(s) geven vakanties en vrije dagen waarop opvang niet gewenst is, zo vroeg mogelijk tot ten minste 4 weken van tevoren mede.
De afgesproken contracturen worden tijdens vakantie, vrije dagen en vrije uren van de ouder(s)/het kind door de gastouder altijd doorberekend, in verband met de beschikbaarheid
van opvang. Dit geldt niet voor momenten dat er geen opvang geboden kan worden, zoals
de vakantie van de gastouder of nationale feestdagen.
Veranderingen in de gewenste tijden van opvang, delen de ouder(s) tenminste 4 weken
mee.
Bij opzegging geldt er een opzegtermijn van 4 weken uitgaande van de eerste van de
maand.
Afwezigheid, wijziging van opvangtijden en opzegging dient schriftelijk te geschieden, via
mail of whatsapp.
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TARIEVEN
De kosten voor de opvang bedragen € 6,00* per uur, per kind.
Daarnaast zijn er maandelijkse kosten voor het gastouderbureau. (zie hoofdstuk ‘gastouderbureau’).
Gastouderopvang Paulien Lakeman is een geregistreerde gastouder hierdoor heeft u recht
op kinderopvangtoeslag! (dit kunt u regelen via een app ‘kinderopvangtoeslag’)
In 2021 is de maximum uur prijs voor gastouderopvang vast gelegd op €6,49. Dit betekend
dat u naast de kosten voor de gastouder ook kosten voor het gastouderbureau vergoed kunt
krijgen.
De betaling is maandelijks en wordt gedaan over de afgenomen uren.
* Tarieven zijn exclusief luiers, medicijnen, babyvoeding en reserve kleding. Deze producten
dient u zelf te verzorgen.
De hierboven beschreven tarieven mogen jaarlijks gewijzigd worden. Dit zijn de tarieven voor
2021. Wijzigingen worden altijd schriftelijk medegedeeld.
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GASTOUDERBUREAU
Gastouderopvang Paulien Lakeman is aangesloten bij gastouderbureau Puur. Kijkt u voor
meer informatie op hun website.
Gastouderbureau

Soort opvang

Tarief
1ste
kind

Tarief
2de
kind
en
meer

Website

Puur

Dagopvang

€47,50

€55,00

www.gastouderbureaupuur.nl/

Puur

Buitenschoolse opvang

€32,50

€39,50

www.gastouderbureaupuur.nl/
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AFWEZIGHEID DOOR ZIEKTE
Bij ziekte van het op te vangen kind, waardoor het kind niet naar de opvang komt stelt de
ouder(s) de gastouder hiervan altijd zo snel mogelijk op de hoogte. Een kind met besmettelijke ziekte dient thuis te blijven, overige ziekte zijn in overleg. Tijdens een epidemie/pandemie
worden de regels van het RIVM gevolgd.
Mocht ik zelf afwezig zijn door ziekte of door een andere noodzakelijke afwezigheid, dan stel
ik u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De contracturen worden tijdens sluiting van
de opvang niet in rekening gebracht.
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GROEPSGROOTTE
Er wordt per dag opvang geboden aan maximaal 6 kinderen. Waarvan maximaal 2 kinderen
onder een 1 jaar zijn, maximaal 4 onder de 2 jaar en bij 6 kinderen sowieso 1 kind boven de 4
jaar.
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ACHTERWACHT
Bij nood, bijvoorbeeld bij een noodzakelijk doktersbezoek van een kind tijdens de opvang,
heb ik een achterwacht. Dit is mijn vader, Jos Lakeman. Hij kan binnen 5 minuten bij mij zijn. Ik
zal er zorg voor dragen dat mijn vader altijd alle nodige informatie in kan zien, zodat hij ten
alle tijden de zorg voor de over gebleven kinderen kan geven die nodig is.
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AANDACHTSPUNTEN
- Samen met u zal ik een kindschema opstellen met daarin de allergieën/slaaptijden/voedingsschema van uw kind. Ook eventuele belangrijke afspraken stellen wij daarin op. Ieder
half jaar vraag ik u dit formulier opnieuw in te vullen.
- Het is mogelijk dat uw kind voor de start van de opvang een ochtend komt wennen.
- U kunt de opvang via de achterdeur betreden, deze kunt u zelf openen.
- Voor alle kinderen geldt dat de schoenen bij binnenkomst uit gedaan moeten worden op
de mat. Deze mogen in de schoenenbak gestopt worden.
- Voor de ouder(s) geldt dat als zij de opvang betreden of op de mat blijven staan, of hun
schoenen uit moeten doen.
- Door de minimale ruimte in de hal, is de wens dat kinderen met zo min mogelijk tassen aankomen. Slaapspullen/reserve kleding/luiers mogen gewoon hier blijven liggen, ik zal er zelf
voor zorgen dat deze spullen worden gewassen of wanneer het op is dat ik dit aan u aangeef.
- Er is geen mogelijkheid kinderen in hun pyjama hier te brengen of om hier te ontbijten, dit
dient u thuis te verzorgen.
- Belangrijk is dat u uw auto aan de zijkant van ons blok/naast de speeltuin parkeert. Dit is een
afspraak waar ik mij aan te houden heb met de woningbouw.
- In verband met de geldende regels omtrent de privacy, wil ik u vragen de foto’s die u van
mij ontvangt waarop meerdere kinderen staan niet te verspreiden naar derden. Zelf zal ik
foto’s op facebook alleen delen met onherkenbare kinderen, of zal ik uw akkoord vragen
voor een foto.
- Voor de start van de opvang zal ik een groepsapp aanmaken waarin beide ouders zitten.
Belangrijk vind ik dat alle communicatie betreffende de opvang in deze app wordt besproken zodat beide ouders overal van op de hoogte zijn.

Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met al dat beschreven staat in het huisregels document
van Gastouderopvang Paulien Lakeman
Datum:
Locatie:

Handtekening ouder(s):

Handtekening gastouder:

_________________________________

_________________________________
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