Follow us on facebook

get inspired!






In deze nieuwsbrief

Website Refresh

Kindstart in een nieuw

De website is vernieuwd,

jasje!

heeft u het al opgemerkt?

wetswijzigingen

Neem snel een kijkje:

Follow us

Facebook
LinkedIn

www.daisysopstapje.nl
To Be Kinderopvang

Kindstart in een nieuw jasje
Op de volledig gratis, KindStart beurzen presenteren de beste bedrijven voor
de kinderopvang de nieuwigheden in de markt. Op alle stands is er iets te
doen, te proberen, te ervaren of te proeven. U wordt doorlopend getrakteerd
op gratis high tea hapjes en lekkere drankjes.
Naast een zeer gevarieerd aanbod aan producten en diensten kunt u mooie

aanbiedingen van de verschillende standhouders verwachten. Het
informatieve workshopprogramma is zorgvuldig samengesteld en volledig
gratis. Bij een bezoek aan de vernieuwde beleefbeurs van KindStart betaald
de klant geen entree maar wordt ontvangen met een feestelijk drankje en
gaat u met een goed gevoel naar huis.
Ook dit jaar zal Daisy's Opstapje aanwezig zijn met een stand en workshop op
de kindstart. Hoewel de workshop 'starten in de kinderopvang' wellicht niet
passend is voor u attendeer ik jullie op de gratis workshop van mijn mede
standgenoten. Zoals de workshops van bijvoorbeeld; en nu jij, bewegen met
peuters, babygebaren en nog veel meer. Ontzettend leuke workshops geheel
gratis, mis het niet!
Komen jullie ook inspiratie op doen? meld je snel aan voor de beurs en de
workshops op www.kindstart.nl

wetwijzigingen
Er zijn weer diverse wijzigingen in de kinderopvang. Het landelijk centrum
hygiene en veiligheid heeft de hygiënerichtlijnen aangepast. Het is belangrijk
om te weten dat de richtlijnen nu ook gelden voor BSO, dit betekent dus dat
de BSO niet meer valt onder de richtlijnen van het basisonderwijs. Daarnaast
zijn onder andere de richtlijnen met betrekking tot het dragen van sieraden
en het maken van flesvoeding gewijzigd. U kunt hier de nieuwste versie van de
hygiënecode downloaden. Daisy's Opstapje raadt u aan deze te printen en te
bewaren als naslagwerk. Tevens kunt u na aanleiding van de nieuwe
richtlijnen wijzigingen maken in u beleid gezondheid.
Daarnaast waren in het begin van het jaar enige wijzigingen van de wet
kinderopvang.

Per 1 januari 2016 dienen alle bedden en boxen te voldoen aan de
veiligheidsregels. U kunt het beste in bezit zijn van goedgekeurd
keurmerkinstituut-certificaat. voor meer informatie verwijs ik u door naar
keurmerkinstituut.

Per 1 januari 2016 dienen alle kinderopvangorganisatie aangesloten te zijn bij
de geschillencommissie. Dit betekent dat de externe klachtenregeling zoals
beschreven in het beleid aangepast dient te worden. De nieuwe regeling dient
op juiste wijze onder de aandacht te worden gebracht bij de ouders.
Daarnaast is het van belang dat de interne klachtenregeling voldoet aan een
aantal eisen. voor meer informatie hierover kunt u kijken bij de wet
kinderopvang. Daarnaast is het vanaf het jaar 2016 niet meer van toepassing
een klachtenjaarverslag te schrijven als er geen klachten zijn geweest.
Per 1 januari 2016 zijn er tevens wat wijzigingen met betrekking tot de
oudercommissie. De houder dient eenmaal per 12 maanden in overleg te
treden met de oudercommissie over de invulling van het nog te voeren
pedagogisch beleid en over het al gevoerde pedagogisch beleid. Daarnaast
dient te houder na het vaststellen van het inspectierapport door de
toezichthouder dit te bespreken met de oudercommissie. Daarnaast zijn
kinderopvangorganisatie waar vijftig kinderen of minder worden opgevangen
niet meer door de wet verplicht een oudercommissie te hebben. Deze nieuwe
regeling houdt echter niet in dat de houder geen inspanningen dient te
verrichten een oudercommissie in te stellen of ouders de gelegenheid te
bieden om een oudercommissie in te stellen. Het alternatief is
ouderraadpleging, hierbij kan de organisatie in overleg met ouders zelf vorm
geven aan het adviesrecht van ouders. Voor kleine kinderopvangorganisatie
met meerdere locatie kan dan bijvoorbeeld gedacht worden aan een
gezamenlijke oudercommissie organisatiebreed. De toezichthouder
beoordeeld of de instelling met het gekozen alternatief de inspraak van
ouders voldoende waarborg.
Per 1 mei 2016 wordt er gewerkt met het personenregister. Dit lijkt erg op de
continue screening, er bestond echter nog geen lijst van te screenen

personen. Daar brengt deze wetswijziging verandering in.
Per 1 mei 2016 krijgen kinderdagverblijven en peuterspeelzalen ruimte voor
het aanbieden van tweetalige opvang ( Duits, Engels of Frans). Hieraan zitten
echter diverse regels vast, mocht u interesse hebben of biedt u al tweetalig
kinderopvang aan, zorg er dan voor dat u op de hoogte bent van de geldende
regels.
Daarnaast is het prettig om te weten dat onherroepelijk sanctie vanaf dit jaar
worden gepubliceerd in het Landelijk Register Kinderopvang en
Peuterspeelzalen.
.

Hebben jullie hem al voorbij zien komen? De nieuwste inspiratie website voor
en door de kinderopvang To Be Kinderopvang.
To be Kinderopvang is een nieuw online platform gericht op medewerkers en
eigenaren in de kinderopvangbranche. Het platform biedt inspiratie,
informatie en interactie met blogs, reviews, tips, interviews en meer. Je kunt
je nu al inschrijven voor de nieuwsbrief, terwijl de website pas na de
zomervakantie online komt.
Blijf jezelf en je medewerkers inspireren, doe dit op leuke manier zoals een
dag uit naar de kindstart of het aanmelden op To Be Kinderopvang.

