Gastouder gezocht !!

Hilvarenbeek, 17 januari 2017
Voor twee gezinnen, één uit Hilvarenbeek en één uit Lage Mierde ben ik op zoek naar een lieve
gastouder die bij deze twee gezinnen in huis de kinderen wil opvangen en verzorgen. De opvang zal
medio maart 2017 gaan starten of eerder in overleg. Het gaat om totaal 5 dagen per week verdeeld
over de twee gezinnen.
Het gezin in Hilvarenbeek heeft een dochter van bijna 4 en een zoon van 6 jaar
Beide kinderen zijn verbonden aan De Driehoek te Hilvarenbeek zowel voor school als het
kindcentrum.
De benodigde opvangdagen en tijden zijn als volgt:
Tijdens schoolweken:
Maandag 12.45 uur tot uiterlijk 18.30 uur
Donderdag 12.45 uur tot uiterlijk 18.30 uur
Met ingang van 1 april 207 zullen beide kinderen naar school zijn en zal de aanvangstijd vanaf 14.45
uur zijn
Tijdens vakantieweken:
In overleg ongeveer 5 vakantieweken per jaar
Maandag van 8.00 uur tot 18.30 uur
Donderdag van 8.00 uur tot 18.30 uur
Het gezin uit Lage Mierde heeft een dochter van 4 en een dochter van 6 jaar.
De kinderen gaan beide naar Basisschool de Driehoek te Hilvarenbeek.
De benodigde opvangdagen en tijden zijn als volgt:
Tijdens schoolweken:
Dinsdag van 12.30 uur tot uiterlijk 18.30 uur
Woensdag van 12.00 uur tot uiterlijk 18.30 uur
Vrijdag van 12.00 uur tot uiterlijk 18.30 uur
Tijdens vakantieweken:
In overleg 5 vakantieweken per jaar
Dinsdag en woensdag van 8.00 uur tot uiterlijk 18.30 uur
Vrijdag van 8.00 uur tot 13.30 uur
Bovenstaande dagen en tijden zijn richtlijnen, incidenteel kunnen hier in overleg uitzonderingen op
gemaakt worden.
Profiel gastouder: Lief, zorgzaam creatief, duidelijk, consequent, netjes werkend,
Bereid tot licht huishoudelijk werk die aansluit bij de opvang. Ondernemend in de zin van activiteiten
binnen en buitenshuis organiseren.
Het is van belang dat de gastouder beschikt over een rijbewijs auto en inzittende verzekering. Om de
kinderen uit school te halen en evt. naar sport of clubs te rijden. Als gastouder werk je als zelfstandig
ondernemer je bent dus zelf verantwoordelijk voor je belastingaangifte en benodigde verzekeringen.
Klik verzorgt wel de facturatie aan de ouders en aan gastouders en vervult de kassiersfunctie. (De
uitbetaling aan de gastouder)

Voor meer informatie over het gastouderschap bij Klik Kinderopvang, de begeleiding, de verdiensten
en het registratie proces in het LRKP kun je contact opnemen met het gastouderbureau van Klik
Kinderopvang.
Indien je interesse hebt in deze veelzijdige uitdagende opdracht kun je dit schriftelijk aangeven door je
motivatie en CV te mailen naar het gastouderbureau. Graag ontvang ik die vóór 31 januari 2017
Alle kandidaten zullen besproken worden met de gezinnen en zij maken uiteindelijk de keuze met
welke kandidaat/ kandidaten ze in gesprek willen gaan.
Indien er na de gesprekken een geschikte kandidaat is met een positieve klik met de gezinnen en de
kinderen kan de opvang starten NA het registratieproces in het LRKP en het ondertekenen van alle
benodigde overeenkomsten.

Vriendelijke groet,
Marieke van Noorden
Manager Gastouderbureau
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