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Online systeem 

Eind april gaat GO Kidz werken met het online urenregistratiesysteem Portabase.  
Het is een gebruiksvriendelijk systeem en geeft gastouders en ouders toegang tot een online portaal 
voor urenregistraties, facturen, jaaroverzichten etc. Iedereen heeft een mail ontvangen m.b.t het 
starten van het online systeem. Indien u deze niet heeft ontvangen stuur dan een mail naar 
info@gokidz.nl. 
 
Personenregister kinderopvang 

Op 1 maart 2018 is het Personenregister kinderopvang gestart. Iedereen die woont of werkt op een 
locatie waar kinderen worden opgevangen, moet zich inschrijven in dit register. Op die manier 
kunnen we álle medewerkers in de kinderopvang die een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 
nodig hebben (stagiairs, uitzendkracht, vrijwilligers en zelfstandigen)continu screenen. 
 
Wat moet u doen als u werkzaam bent in de gastouderopvang? 
 
U dient zich in te schrijven in het Personenregister kinderopvang.  
Om in te loggen op het personenregister heeft u DigiD nodig. Deze kunt u aanvragen via 
www.digid.nl/aanvragen. Daarnaast heeft u een VOG nodig. Gastouders en volwassen huisgenoten 
zijn al in bezit van een VOG. Uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers, zelfstandigen en structureel 
aanwezigen moeten eerst een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen.  
 
Schrijf u nu zo snel mogelijk  in via duo.nl/personenregisterkinderopvang.  
Uw persoonlijke gegevens zijn via uw DigiD al automatisch ingevuld. U hoeft alleen nog uw VOG-
kenmerk op te geven. 
 
Vrijwilligers, stagiairs en structureel aanwezige personen op of direct na 1 maart 2018.  
Let op! Iemand is structureel aanwezig als hij minstens 1 keer in de 3 maanden een halfuur op de  
locatie is. Dat geldt bijvoorbeeld voor de schoonmaakster of de buurvrouw die wekelijks 
tijdens opvanguren op bezoek komt. 
 
Gastouders en volwassen huisgenoten voor 1 juli 2018. 
Inschrijven in het Personenregister kinderopvang is gratis tot en met 30 juni 2018. Daarna kost het 
eenmalig € 12,00. 
 

  

http://www.gokidz.nl/
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AVG 

GO kidz volgt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening 
die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. De 
AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is. 

GO Kidz verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet is toegestaan en 
noodzakelijk is. Denk aan Belastingdienst, gemeente en GGD. U kunt zelf uw gegevens inzien in het 
online systeem van GO Kidz. U heeft recht tot het wijzigen van uw gegevens wanneer u ziet dat uw 
gegevens onjuist zijn verwerkt. U heeft recht om de gegevens uit te wissen indien de gegevens niet 
langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt mits er geen wettelijke 
verplichting bij GO Kidz ligt de gegevens te behouden. 

GO Kidz vindt het vanzelfsprekend dat wij u duidelijk en compleet informeren over uw privacy. Heeft 
u vragen over dit privacy statement of over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, dan 
kunt u ons uw vraag stellen via het e-mailadres info@gokidz.nl/gokidz.oudercommissie@gmail.com 

Oudercommissie zoekt nieuwe leden 

De oudercommissie van GO Kidz is  per direct op zoek naar versterking. 

De oudercommissie behartigt de belangen van alle ouders van de kinderen die opgevangen worden 
door GO Kidz. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van 
de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de 
directie.  

Bent u een ouder geïnteresseerd in wat er achter de schermen gebeurd, dan zijn we op zoek naar u! 

Hebben we je interesse gewekt kijk dan op http://gokidz.nl/home/oudercommissie/ of stuur een 
mail naar gokidz.oudercommissie@gmail.com. 

Jaarlijkse evaluatie 

Jaarlijks moeten wij van de GGD een evaluatie m.b.t. de opvang uitvoeren met de gastouders en de 

vraagouder(s). Deze jaarlijkse evaluatie wordt per mail naar de vraagouder(s) gestuurd zodat jullie, 

indien mogelijk, deze samen met de kinderen kunnen invullen. Het evaluatieformulier van de 

vraagouder(s) wordt met de gastouder besproken. Er wordt ook een evaluatie afgenomen bij de 

gastouder. Deze evaluaties(vraagouder en gastouder)worden retour gemaild naar de vraagouder(s). 

Daarna neem ik telefonisch contact op met de vraagouder(s) om de evaluatie te bespreken. Ik wil 

iedereen alvast hartelijk bedanken voor het invullen en terugsturen van de evaluatieformulieren. 
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Cursusdata 2018 

 

EHBO Deventer 

EHAK(Eerste Hulp Aan Kinderen)  Diverse data 4 uur   €  75,00* 

Orthopedagogisch praktijk Jade 

Introductieworkshop Heppie!?    Diverse data 1,5 uur   €   15,00* 

Verdiepingsworkshop Heppie!?   Diverse data 3 dagen à 2,5 uur  € 170,00 

Kinderpraktijk Lev 

Kind in scheidingssituatie   Diverse data 2,5 uur   €  35,00* 

Zindelijkheid     Diverse data 2 uur   €  30,00* 

Rouw en Verlies    Diverse data 2 avonden à 2,5 uur €  75,00* 

Lucinta Kieftenbeld cursus Positief Opvoeden 

Introductieworkshop Positief Opvoeden Diverse data    €   20,00** 

Positief Opvoeden (TripleP)   Diverse data    € 200,00 

*cursus wordt gegeven voor gastouder(s) en vraagouder(s)en de minimale deelname is 6 personen 

**cursus wordt gegeven voor gastouder(s) en vraagouder(s)en de minimale deelname is 10 personen 

Voor meer informatie of opgeven kan een mail worden gestuurd naar info@gokidz.nl. 
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EHAK (herhalings)curcus 

Iedere gastouder dient te beschikken over het certificaat Eerste Hulp aan Kinderen. Bij EHBO 

Deventer volgt u de Basisopleiding Eerste Hulp aan Kinderen. Zowel  gastouders als vraagouders die 

hier aan deel willen nemen kunnen voor € 75,00 deze cursus volgen. Door de meeste 

zorgverzekeraars wordt deze cursus vergoed. Minimale aantal deelnemers is 6.  

Workshop kinderen en emoties 

Tijdens deze workshop wordt er onderzocht welke emoties er zijn, hoe je ze kunt herkennen en 

benoemen en hoe je ermee om kunt gaan. Er is ruimte om ervaringen uit te wisselen en je ontvangt 

praktische tips. Na afloop krijg je een hand-out zodat je thuis alle informatie nog een rustig kunt 

nalezen. De kosten hiervoor zijn € 15,00 en het minimale aantal deelnemers is 6. 

Kinderen in scheidingssituatie 

Als ouders gaan scheiden, dan is dit voor een kind een ingrijpende verandering in hun leven. Tijdens 

deze avond kijken we naar welke reacties een kind naar aanleiding van de situatie kan laten zien. We 

bespreken welke fasen een kind doorloopt bij deze ingrijpende verandering om het verlies een plekje 

te geven. Wat zijn voor een kind de mogelijke gevolgen bij een scheiding en hoe kun je een kind 

ondersteunen in deze heftige periode. De kosten hiervoor zijn € 35,00 en het minimale aantal 

deelnemers is 6. 

Zindelijkheid 

In deze informatie bijeenkomst gaan we in op de vraag, wanneer een kind zindelijk wordt. We 

bespreken hoe de zindelijkheidsontwikkeling verloopt en op welke wijze je als ouder/opvoeder een 

kind kunt begeleiden. Hoe kun je je als ouder/opvoeder goed voorbereiden op deze 

ontwikkelingstaak van je kind, zodat je samen op weg kunt naar zindelijkheid. Je ontvangt tips en 

adviezen waar je thuis mee aan de slag kunt. De kosten hiervoor zijn € 30,00 en het minimale aantal 

deelnemers is 6. 

Rouw en Verlies 

Deze workshop is een preventieve workshop. Dit houdt in dat we inzicht krijgen in hoe we  onszelf en 

ons kind kunnen voorbereiden op  dat wat onvermijdelijk komen gaat. Het is goed om als ouder(s) 

en/of verzorger(s) inzicht te hebben in het concept dood zoals kinderen het zien en handvatten te 

krijgen in het bespreekbaar maken van dit onderwerp. De kosten hiervoor zijn € 75,00 en het 

minimale aantal deelnemers is 6. 
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Lezingen cyclus Positief Opvoeden 

Tijdens de workshop/lezingencyclus krijg je presentaties over hoe je om kunt gaan met de meest 

voorkomende problemen bij het opvoeden. De kracht van positief opvoeden. Het zelfvertrouwen en 

zelfredzaamheid en veerkracht bij kinderen bevorderen. De kosten hiervoor zijn € 20,00 en het 

minimale aantal deelnemers is 10. 

Positief Opvoeden(TripleP) 

Tijdens de Triple P-groepstraining Positief Opvoeden leren (gast)ouders verschillende 

opvoedvaardigheden. Door positief opvoeden kun je lastig gedrag bij je(gast) kind voorkomen. Lastig 

gedrag corrigeren is dan minder vaak nodig. Dat is goed voor de band tussen (gast)ouders en 

(gast)kinderen en voor de sfeer. Je leert hoe je de ontwikkeling van je (gast)kinderen kunt 

stimuleren en ondersteunen. En hoe je omgaat met ongewenst gedrag. De kosten hiervoor zijn 

€200,00.  

 

Oudercommissie 

De oudercommissie behartigt de belangen van alle vraagouder(s) en kinderen van de opvang bij GO 

Kidz. Een oudercommissie bestaat uit een 3-tal vraagouders van GO Kidz. Hiervoor zijn adviesrechten 

vastgelegd in de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

Vraagouders die deel uit willen maken van een oudercommissie zijn welkom. Het hoeft niet veel tijd 

te kosten, want de communicatie mag grotendeels digitaal plaatsvinden. Het doel is om ongeveer 3x 

per jaar bij elkaar te komen bij een van de commissieleden thuis. 

Wil jij je aanmelden als oudercommissielid? Heel graag! 

De oudercommissie is te bereiken via het volgende e-mailadres: gokidz.oudercommissie@gmail.com 

Facebook  

Heb je de facebooksite  van GO Kidz al geliked? Er wordt regelmatig iets op geplaatst! 

https://www.facebook.com/www.gokidz.nl/ 

Tip en/of suggesties 

Mist u iets, heeft u tips en/of suggesties voor de GO Kidz nieuwsbrief? Mail het dan naar 

info@gokidz.nl. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Kirsten 
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