Beste LOVT leden en belangstellenden

Weer een jaar voorbij, waar we normaal nu bij elkaar zouden zijn gaat het nu langs de digitale weg.
Corona maakt er een ander jaar van dan normaal. We moeten soms vindingrijk zijn, daarom een
digitaal verslagje van de vertrouwenspersoon en oudercontactfunctionaris. Het is de laatste tijd
relatief rustig. Ouders hebben hun kinderen een tijdlang aan boord gehad en gingen daarna redelijk
snel de zomervakantie in. Medewerkers hebben hun werk een tijdlang niet kunnen doen. Voor
iedereen een rare situatie. Nu zitten we in de tweede golf met allemaal maatregelen. Het vergt veel
aanpassingsvermogen van iedereen.
Wat speelt er zoal ;
Veel vragen zijn er over de regels en corona.
Vragen zijn er ook over het dalende aantal kinderen in de instellingen. Waar gaat dit naar toe en hoe
blijft de kwaliteit behouden. Daar maken ouder zich druk over en dat is heel begrijpelijk.
Vragen van ouders wanneer je in het buitenland werkt en dus geen belasting betaalt in Nederland of
je kind dan toch geplaatst kan worden. De wet is daar nu heel duidelijk in dat dit niet kan.
Vragen over mogelijkheden in een gastgezin, hoe werkt de gastgezinnen procedure?
Hierbij een korte uitleg.
Ouders zoeken binnen hun bestaande netwerk een gastgezin uit.
Dit zouden o.a. kunnen zijn: familie, vrienden, of een gezin uit het netwerk van de kerk / school.
Met deze ouders worden gezamenlijk duidelijke afspraken gemaakt, al dan niet met hulp van de
contactfunctionaris voor gastgezinnen
Twee keer per jaar bezoekt de contactfunctionaris de gastgezinnen.
Gastgezinnen moeten een verklaring omtrent gedrag aanvragen maar dit wordt bij het eerste bezoek
van de contactfunctionaris uitgelegd.
Ouders die gebruik willen maken van de subsidieregeling voor gastgezinnen moeten zich aanmelden
bij Censis administratiekantoor, tevens dienen zij zich aan te melden bij de contactfunctionaris
De ouders betalen een ouderbijdrage aan Censis administratiekantoor en de gastouders ontvangen
een subsidiebedrag van Censis.
Dit subsidiebedrag is door de overheid wettelijk vastgesteld.
Mochten er onduidelijkheden zijn of u heeft nog vragen, neem gerust contact op met de
contactfunctionaris, uw aanspreek punt voor gastouders

