Beste ouder, beste gastouder,

Deze week heeft de overheid het besluit genomen om vanaf as. maandag 8 februari de
scholen en kinderopvang weer te openen. We willen jullie middels deze brief op de hoogte
houden van wat dit betekent voor de gastouderopvang voor zover nu bekend.

Kinderopvang
Vanaf as. maandag (8 februari) is de kinderopvang weer geopend. De gastouderopvang is
net als de kinderdagopvang volledig open, dus voor de opvang van kinderen van 0-13 jaar.
Gastouders mogen ook naschoolse opvang bieden, omdat deze opvang in kleine groepen
plaatsvindt en vaak aan kinderen uit dezelfde gezinnen. Hierdoor zijn het aantal contacten
beperkt.
Wat betekent dit concreet voor ouders en gastouders?
De laatste versie van de adviezen van het RIVM is het uitgangspunt van alle maatregelen,
aangepast voor de kinderopvangsector. De volgende algemene maatregelen zijn van
kracht en nemen kinderopvangorganisaties in acht:
• Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
• Tussen gastouders en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard worden.
• Tussen gastouders en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. Ouders
komen niet binnen, tenzij strikt noodzakelijk. Als ze binnenkomen, dragen ze een
mondneusmasker.
Maatregelen voor kinderen:
NB: De Handreiking bij neusverkouden kinderen van het RIVM zit momenteel in een
herzieningsprocedure. Zodra de nieuwe versie beschikbaar is zal deze worden opgenomen in
dit protocol. Tot die tijd gelden de regels uit de beslisboom van 2 december dd.
Maatregelen voor gastouders:
Bij Corona-gerelateerde klachten laat de gastouder zich testen. Totdat de uitslag van de test
bekend is ontvangt de gastouder geen kinderen of andere volwassenen thuis. Is de
testuitslag negatief kan de gastouder weer aan het werk. Is de testuitslag positief moet de
gastouder ten minste 7 dagen thuisblijven, er wordt dan dus geen opvang geboden. Als
daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag de gastouder weer aan
het werk. De gastouder informeert de ouders.

Voorrang bij teststraat GGD
Medewerkers in de kinderopvang (pedagogisch medewerkers en gastouders) kunnen
binnenkort met voorrang getest worden bij de teststraat van de GGD. Dit wordt nu
voorbereid. Als hier meer informatie over beschikbaar is zullen het protocol en de informatie
op www.rijksoverheid.nl geüpdatet worden.
Huisgenoten met klachten
De gastouder mag opvang blijven bieden als de huisgenoot (vanaf 13 jaar of ouder)
verkoudheidsklachten heeft en deze huisgenoot niet in dezelfde ruimte verblijft/aanwezig is
als vraagouders en de kinderen die worden opgevangen door de gastouder. Als de eigen
kinderen van de gastouder van 0 t/m 12 jaar verkoudheidsklachten hebben, mag de
gastouder op reguliere wijze opvang blijven bieden.
Als een huisgenoot (ongeacht welke leeftijd) van de gastouder koorts (38°C of hoger) en/of
benauwdheidsklachten heeft, kan er géén opvang worden geboden.
Als een kind van de gastouder in quarantaine moet omdat uit bron- en contactonderzoek is
gebleken dat een kind in nauw contact is geweest met iemand die positief getest is, kan de
opvang doorgang vinden, mits het kind niet in dezelfde ruimte verblijft/aanwezig is als de
vraagouders en de kinderen die worden opgevangen door de gastouder.
Als iemand in het huishouden van de Opvang aan Huis naast milde coronaklachten ook
koorts (38°C of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft blijft de gastouder thuis. Als de
testuitslag negatief is, mag de gastouder weer aan het werk.

Compensatie
Op dit moment is nog niet alles geheel duidelijk over de compensatieregeling. Wat wel
bekend is, is dat de compensatie van de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief voor de
gastouderopvang berekend zal worden over de periode van 16 december 2020 tot 8
februari 2021. De uitbetaling hiervan zal via de SVB geregeld worden. Het bedrag wordt
berekend op basis van de gegevens die de Belastingdienst/Toeslagen gebruikt voor de
kinderopvangtoeslag. Ouders ontvangen deze tegemoetkoming automatisch op hun
rekening en hoeven dit dus niet zelf aan te vragen. De datum is nog niet bekend.
Mochten er nog onduidelijkheden/vragen zijn, dan bel of mail ons gerust. We houden jullie in
de tussentijd op de hoogte van de verdere stand van zaken.

Met hartelijke groet,
Bambini a Casa
Yvon Smeets-Oirbans - Renée Raedts-Nijs - Anniek Houben-Wolbertus

