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AGENDA

29 AUGUSTUS T/M 9 SEPT
VAKANTIE LUMANDA

15 SEPTEMBER 
DAG VAN DE GASTOUDER

21 SEPTEMBER 
MELDCODE-AVOND

GGD BEZOEKEN 
Afgelopen weken heeft de GGD een heel aantal controles 
uitgevoerd bij onze gastouders. Tot nu toe hebben wij van 
elk bezoek een positief rapport ontvangen en daar zijn wij 
als gastouderbureau erg blij mee. De GGD heeft zelf 
aangegeven dat er nog een heel aantal bezoeken gepland 
staan, dus zorg dat je goed bent voorbereid. Neem de 
meldcode nog een keer extra door, zorg dat je de 
pedagogische basisdoelen kent en dat alle 
veiligheidsrisico's in je woning op orde zijn. 

Ben je er toch niet helemaal zeker van of je over de juiste 
kennis beschikt en of je huis wordt goedgekeurd? Neem 
dan even contact met ons op. Wij komen graag bij je langs 
om de veilgheidsrisico's te controleren en je goed voor te 
bereiden op de komst van de GGD.



Donderdag 15 september is het de Dag van 
de Gastouder. Deze dag worden al onze 
gastouders in het zonnetje gezet. 

DAG VAN DE 
GASTOUDER

MELDCODE-AVOND

VERTROUWENS- 
INSPECTEUR 
MELDCODE 
Vorige week is de verkorte meldcode aangepast, 
omdat hier informatie ontbrak over de 
vertrouwensinspecteur. Tijdens de GGD-controles 
wordt hiernaar gevraagd. 

Hieronder heb ik de tweede stap van het 
stappenplan uitgewerkt, met de nieuwe informatie 
in het dikgedrukt. Zorg dat je deze informatie 
weet te benoemen tijdens het GGD-bezoek. 

Meld je vermoedens altijd bij de 
aandachtsfunctionaris (Dineke korf: 
06-48762693 /dineke@gobdebult.nl) van GOB de 
Bult, tenzij je een collega verdenkt of iemand 
die werkzaam is bij de Bult. Neem dan contact 
op met de vertrouwensinspecteur van de 
Inspectie van het Onderwijs (0900-1113111). Deze 
gegevens zijn ook te vinden in onze sociale 
kaart. 

Woensdagavond 21 september organiseren wij in 
samenwerking met Zorggroep Oude en Nieuwe 
Land weer een meldcode-avond. Deze avond staat 
in het teken van huiselijk geweld en 
kindermishandeling en is voor alle gastouders die 
deze avond nog niet hebben gevolgd verplicht. 

De avond wordt gehouden in de Ichthushof en 
begint om 19.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur).  

We hebben helaas nog niet veel aanmeldingen 
ontvangen. Je kunt je nog opgeven door te mailen 
naar lumanda@gobdebult.nl

We zien uit naar jullie komst! 

WIJZIGINGEN 
CONTRACTEN EN ANDERE 
ZAKEN
Graag willen we alle wijzigingen nog eens onder 
de aandacht brengen. Mocht je verhuizen, op 
andere dagen gaan werken, stoppen met de 
opvang of juist beginnen? Geef deze wijzigingen 
dan op tijd aan ons door, zodat wij deze tijdig 
kunnen verwerken. Vooral verhuizing van het 
huidige opvangadres naar een nieuw 
opvangadres moeten wij op tijd weten, omdat hier 
weer nieuwe controles bij horen die een paar 
weken duren. Alvast bedankt!


