Huishoudelijk Reglement Click

Algemeen
 De gastouder mag het kind niet aan derden toevertrouwen.
 De gastouder mag het kind niet alleen laten.
 De gastouder mag het kind niet zonder toestemming van de ouder meenemen bij
uitstapjes.
 Een kind mag alleen meerijden in de auto van de gastouder met toestemming
van de ouder. In dat geval moet er een inzittendenverzekering afgesloten zijn en
moet worden voldaan aan de wettelijke eisen.
 Zowel Click, de gastouder en de ouder hebben een beroepsgeheim en geven
informatie niet ongevraagd aan derden door.
Uren
 Mocht de opvang tijdelijk niet nodig zijn dan geeft de ouder dit tijdig door aan de
gastouder.
 De ouder brengt, indien van toepassing, de peuterspeelzaal of de basisschool op
de hoogte van de opvang van de kinderen.
 De gastouder mag de tijd waarop het kind bij een vrijetijdsclub of een vriendje
verblijft tijdens de afgesproken opvanguren in rekening brengen.
Alleen voor de gastouder
 Als de ouder minder dan één week van tevoren de opvang afzegt mag de
gastouder de afgesproken uren gedurende één week doorberekenen.
 De gastouder kan vrije dagen opnemen; zij geeft dit tijdig aan bij de ouder.
Alleen voor de gastouder aan huis
 De gastouder aan huis verzorgt de kinderen. Alleen huishoudelijke
werkzaamheden die te maken hebben met deze verzorging van de kinderen
vallen onder haar taken. Een overzicht van deze werkzaamheden verstrekt de
consulent van Click bij het koppelgesprek.
 Een gastouder aan huis mag eigen kinderen alleen in overleg met de ouder meenemen naar het huis van de ouder.
 Als de gastouder in het gezin komt mag de opvang bij ziekte van het kind
gecontinueerd worden mits betrokkenen én eventueel de behandelend arts dit
toestaan.
 De gastouder aan huis gebruikt de normale maaltijden met de kinderen mee.
Daarnaast mag zij koffie of thee zetten. Overige consumpties gaan in
samenspraak.
 Een gastouder aan huis mag, conform de wet voor dienstverlening aan huis, op
max. 3 dagen per week bij eenzelfde ouder aan huis opvangen.
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Bij overschrijding van die drie dagen zullen andere financiële regelingen van
toepassing zijn zoals in de wet is vastgelegd.
De gastouder aan huis mag zonder de toestemming van de ouder geen
bezoekers ontvangen in het huis van de ouder.
In de overeenkomst tussen de ouder en de gastouder aan huis worden het aantal
opvanguren per kalenderjaar ingaande vanaf de startdatum van de opvang
vastgesteld. De vastgestelde uren dienen aan het einde van het jaar betaald te
zijn mits; de gastouder niet langer dan 6 weken per ziektegeval is ziek geweest
en de gastouder niet meer vrije dagen/ vakantie heeft opgenomen dan vooraf
afgesproken.
Tijdens ziekte krijgt de gastouder aan huis max. 6 weken per ziekmelding 70%
doorbetaald van de vastgestelde contracturen minus 2 wachtdagen
De gastouder aan huis doet een verzoek aan de ouder voor vrije dagen en/ of
vakantie.
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