
Z O E T  G A S T O U D E R B U R E A U  

Het is inmiddels zomervakantie in Nederland. Dat 

betekent dat veel mensen aan het genieten zijn 

van de welverdiende vakantie. Ook kan je als 

gastouder in deze periode extra druk zijn in de 

opvang omdat je bijvoorbeeld vakantieopvang 

voor je collega gastouders verzorgt. Deze 

nieuwsbrief geeft je weer een update van de 

laatste ontwikkelingen in de gastouderopvang.  

 

Waar vind ik de meest relevante informatie 

rondom het Coronavirus? 

 

Er is de afgelopen periode heel wat informatie op je 

afgekomen rondom het coronavirus. Zoet 

Gastouderbureau heeft getracht alle relevante 

informatie te verstrekken aan alle ouders en gastouders. 

Wist je dat alle informatie terug te vinden is in de 

persoonlijke omgeving in PortaBase in de downloads? 

 

 

 

 

Je vindt hier het meest recente protocol en de handige 

beslisboom waarmee de gastouders en ouders samen 

kunnen beoordelen of het kind door de gastouder kan 

worden opgevangen. Deze beslisbomen voor kinderen 

van 0 jaar tot en met groep 8 en 12+ inclusief de 

Engelstalige versie zijn ontwikkeld door BOinK, in 

samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland. 

 

 

W E B I N A R  

Op 22 september 2021 geeft Zoet 

Gastouderbureau een Webinar over de 

Meldcode Huiselijk Geweld en 

Kindermishandeling met Afwegingskader 

voor de aangesloten gastouders. De 

uitnodiging volgt binnenkort.  

 

Op 19 oktober 2021 zal er een Workshop 

worden gegeven door Liset van Sterk in de 

Kinderopvang voor de aangesloten 

gastouders. Deze workshop zal geheel in het 

teken staan van het belang van spel voor 

kinderen. Ook hiervoor zal binnenkort een 

uitnodiging worden verzonden.  

 

Hou de mailbox in de gaten voor deze twee 

belangrijke data! 

  

E-mail Telefoon 

  

Word ook lid van 

de 

facebookpagina 

van Zoet 

Gastouderbureau  

 

Zomervakantie 

Voor de één is de zomervakantie al 

begonnen, voor de ander is de 

vakantie in zicht. Wij bedanken 

iedereen voor het vertrouwen in 

Zoet Gastouderbureau de 

afgelopen periode. TIP: Is de 

zomervakantie al met de ouders en 

gastouders besproken? Dan weet 

de gastouder op hoeveel kinderen 

zij kan rekenen. Wel zo handig! 
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De belastingdienst kinderopvang- toeslag 

heeft een app!    

Hoe zit dat met wijzigingen? 

 

Sinds de zomer van 2020 is er voor ouders  

een handige app. In deze app van 

Belastingdienst/Toeslagen kun je makkelijk 

de gegevens van je 

kinderopvangtoeslagaanvraag inzien. En 

verandert er iets in je situatie? Dan kun je 

in de app heel simpel veranderingen 

doorgeven. Daarom is het raadzaam de app 

te downloaden.  

 

Het is belangrijk om veranderingen in je situatie zo snel 

mogelijk door te geven aan de Belastingdienst.  

                                        Waarom? 

De Belastingdienst schat van tevoren in hoeveel 

kinderopvangtoeslag je hoort te krijgen. Het is dus een 

vooruitbetaling. De Belastingdienst noemt dat een 

‘voorschot’.  De Belastingdienst berekent het voorschot op 

basis van de gegevens die ze van je hebben. Na afloop van 

het jaar controleert de Belastingdienst of de gegevens 

kloppen. Het kan zijn dat je gegevens niet meer kloppen. 

Misschien moet je daarom kinderopvangtoeslag 

terugbetalen. Of krijg je juist meer kinderopvangtoeslag. 

Hoe later je je gegevens aanpast, hoe groter het verschil 

tussen wat je hebt gekregen en wat je hoort te krijgen. En 

hoe hoger het bedrag wat je moet terugbetalen. Of wat je 

nog krijgt. 

 

Download de app: 

De app Kinderopvangtoeslag is geschikt voor iOS en Android en is 

gratis. 
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Minister Koolmees (Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid) heeft laten weten dat de 

uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag in 

2022 waarschijnlijk zullen stijgen met 

0,51%.  

 

Ook de inkomentabel wordt aangepast.  

In de inkomentabel staat per 

verzamelinkomen welk percentage van de 

uurprijs via de kinderopvangtoeslag wordt 

vergoed.  

 

Maximaal te vergoeden uurtarief 

Ieder jaar worden de maximaal te vergoeden 

uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag geïndexeerd. 
Voor 2022 worden de maximale uurtarieven zeer 
waarschijnlijk met 0,51% verhoogd.  

Wat betekent dit in tarieven voor de 

gastouderopvang? 

In 2021 is het maximaal te vergoeden bedrag € 6,49. 
Voor 2022 is het voorgenomen maximaal te 

vergoeden tarief per uur € 6,52. 

 

Oudercommissie vergadering: 

 

Op dinsdag 31 augustus staat er 

een vergadering gepland voor 

de oudercommissie van Zoet 

Gastouderbureau. Heb je 

vragen voor de oudercommissie 

die zij tijdens de vergadering 

kunnen bespreken, stuur deze 

dan voor 31 augustus 

aanstaande naar 

oc@zoetgastouderbureau.nl 
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