Pedagogisch beleidsplan
Gastouder Femke Krijtenburg
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Kennismaken
Even voorstellen
Mijn naam is Femke Krijtenburg-Groenwold en ik ben geboren op 15 mei 1992. Ik ben
afgestudeerd als Medewerker Maatschappelijke Zorg. Voordat ik gastouder werd , heb ik in
de gehandicaptenzorg gewerkt. Na in 2015 een tijdje zonder werk te hebben gezeten heb ik
gekozen voor het mooie werk als gastouder, met als mooie bijkomstigheid om zo ook later
veel tijd met mijn kinderen door te kunnen brengen. Inmiddels heb ik met mijn man een
dochter mogen krijgen. Zij is in 2017 geboren.
Wat vind ik mooi aan het gastouderschap
Ik vind het erg mooi om kinderen in een huiselijke setting op te vangen omdat dit voor
kinderen vertrouwd voelt. Daarnaast kan ik zelf kiezen waar ik aandacht aan besteed en kan
ik dit heel kindgericht doen, omdat ik niet te veel kinderen tegelijkertijd opvang. Ik vind het
erg leuk om op kinderen te passen, omdat je ze nog zo veel kan leren. Het mooie is dat ik
ook nog veel van hen kan leren.
Identiteit
Wij zijn een christelijk gezin, wat vooral inhoudt dat we op de zondag zo vaak mogelijk naar
de kerk gaan. Daarnaast bidden wij voor het eten en lezen we (voor) uit de (kinder)Bijbel na
het eten. Mee bidden hoeft niet persé. Ik verwacht van de gastkinderen dat ze hier
respectvol mee omgaan zo zal ik ook de kinderen respectvol behandelen ongeacht hun
afkomst en/of geloof. Verder zingen we ook vaak (christelijke) liedjes, en besteden we
aandacht aan christelijke feestdagen zoals Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en Kerst.
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Werkwijze gastouderopvang
Gastouderopvang is een vorm van kinderopvang waar bewust voor wordt gekozen. Het is
kleinschalig, flexibel en een redelijk goedkope vorm van kinderopvang.
De kinderen draaien mee in het gezin van de gastouder en door de kleinschaligheid is er veel
aandacht voor de kinderen waardoor de kinderen zich vaak snel “thuis” voelen.
Tot een contract komen
Wanneer u op zoek gaat naar een gastouder zult u misschien wel spontaan bij mij langs
komen of mij eerst bellen of mailen. Ik kan dan kort uitleggen wat ik als gastouder doe, zodat
u een kleine indruk krijgt van de gang van zaken. Wanneer u geïnteresseerd bent in het laten
opvangen van uw kind kunnen we een kennismakingsgesprek plannen waar de
bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau waarschijnlijk ook bij zal zijn om aantal
dingen te vertellen aan u over hoe de samenwerking met het bureau verloopt. Als u voor of
tijdens het gesprek al heeft besloten een contract met mij aan te gaan, dan kunnen we direct
een contract opstellen. Wanneer u nog even bedenktijd nodig heeft kan het contract ook
altijd wat later gemaakt worden. Een contract zal in tweefout getekend worden, zodat u ook
een exemplaar krijgt.
Kennismakingsgesprek
Het gesprek zal plaats vinden bij mij thuis. Er zullen een aantal praktische vragen gesteld
worden, zoals over wanneer de opvang zou moeten starten, de leeftijd van het kind of de
kinderen, op welke dagen en tijden de opvang plaats zal vinden, enz. Ook komen
aandachtspunten zoals de gezondheid en eventuele beperkingen van het kind of de kinderen
aan de orde. Mocht u zich nog niet in hebben geschreven bij een gastouderbureau dan zal ik
een aantal gastouderbureaus aan u voorstellen.
Proefperiode
Afhankelijk van hoe het gastouderbureau werkt neemt de bemiddelingsmedewerker na een
tijd contact op met de vraag- en gastouder om te informeren naar het verloop van de
opvang. Voor beide partijen geldt een proeftijd van een maand, daarna is er een
opzegtermijn van een maand.
Wendag
Voordat de daadwerkelijke opvang van start zal gaan mag uw kind 1 dag kosteloos komen
wennen. Dit kan een aantal dagen voor de geplande start zijn of op de eerste dag dat het
contract in gaat.
Contact met ouders
Ik vind het erg belangrijk om goed contact te hebben met u, als vraagouder. Als uw kind
binnenkomt hoor ik graag bijzonderheden die voor de opvang relevant kunnen zijn. Als uw
kind wordt opgehaald vertel ik u ook of er bijzonderheden waren. Omdat ik een open
communicatie erg belangrijk vind hoop ik dat u het z.s.m. meldt als u bijv. niet tevreden bent
met iets dat te maken heeft met de opvang. Andersom probeer ik ook open naar u te
communiceren. Als we goed samenwerken heeft uw kind er immers het meeste aan.
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Jaarlijkse evaluaties
Eenmaal per jaar komt de bemiddelingsmedewerker bij de gastouder thuis voor de jaarlijkse
risico-inventarisatie. Met behulp van een checklist kijkt de bemiddelingsmedewerker samen
met de gastouder naar de veiligheid in en om de woning. Indien nodig worden er samen met
de gastouder afspraken gemaakt om de veiligheid te verbeteren.
Deze inventarisatie op het gebied van gezondheid en veiligheid in en rond de woning ligt ook
ter inzage voor de vraagouder. De vraagouder moet hier ook een handtekening voor zetten
voor het feit dat hij/zij akkoord gaat met de inventarisatie.
Ieder jaar heeft de bemiddelingsmedewerker een evaluatiegesprek met de vraag- en
gastouder. De gesprekken hebben tot doel de opvangsituatie steeds bespreekbaar te
houden en een goede voortgang te bevorderen. Vraag- en gastouders kunnen, zolang de
opvang duurt, met al hun vragen en opmerkingen over de opvangsituatie terecht bij de vaste
bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau. Dit geldt ook voor vragen en/of
opmerkingen op het gebied van het pedagogisch handelen, eventuele
ontwikkelingsproblemen, de veiligheid en de hygiëne of andere zaken die te maken hebben
met de opvangsituatie.
Zowel de vraag – als gastouder dienen tussentijds contact op te nemen met een
medewerker van het gastouderbureau indien er:
1) veranderingen optreden in de opvang (bijvoorbeeld structurele veranderingen in
opvanguren/ dagen);
2) sprake is van een langdurige onderbreking van de opvang;
3) advies of hulp gewenst is inzake de opvang van het kind;
4) advies of hulp gewenst is inzake het contact tussen vraag - en gastouder;
5) er een vermoeden is van kindermishandeling.

Gastouder
Femke Krijtenburg

5

Mijn visie op gastouderopvang
Emotionele veiligheid: hoe zorg ik ervoor dat uw kind zich thuis voelt bij mij?
Ik vind het belangrijk dat een kind zich bij mij thuis voelt. Als de ouders/verzorgers hun kind
wegbrengen laat ik het kind hen eerst uitzwaaien om het afscheid van de ouders/verzorgers
zo goed mogelijk te laten verlopen. Als een kind behoefte heeft om geknuffeld te worden zal
ik dat zo veel mogelijk toelaten, waardoor ze liefde zullen voelen. Ik zal altijd in de buurt zijn
en zal nooit zomaar uit huis gaan zonder de kinderen mee naar buiten te nemen. U kunt
erop rekenen dat uw kind veilig en in een gezellige setting wordt opgevangen bij mij.
Persoonlijke competentie: wat heb ik uw kind te bieden als het gaat om zijn/haar
ontwikkeling?
Een kind moet kunnen spelen en in het spelgedrag zijn/haar fantasie kwijt kunnen. Zo wordt
er veel met duplo, met het keukentje en/of met de poppen gespeeld. Daarnaast bied ik de
kinderen aan om te puzzelen, te knutselen, boekjes te lezen en uiteraard om buiten te
spelen bij goed weer. Ook zal ik uw kind helpen om zelfstandiger te worden, door het kind
spullen op te laten ruimen en dingen die het zelf kan ook zelf te laten doen.
Sociale competentie: bij mij thuis zijn meer kinderen waarmee het leuk spelen is.
Er zullen vaak meerdere kinderen bij mij zijn. Dit is goed voor de sociale ontwikkeling van de
kinderen. Zo leren ze spelenderwijs hoe je samen kunt spelen, ruzies op kunt lossen, kunt
delen en op je beurt kunt wachten. Hierin zal ik ze ook zeker sturen.
Normen en waarden: wat ik kinderen wil meegeven in hun persoonlijk leven.
Ik vind het belangrijk dat kinderen meekrijgen hoe je met elkaar omgaat en hoe je je
gedraagt. Daarom wordt er bij mij aan tafel gegeten, zeggen we elkaar gedag en proberen
we niet te schreeuwen naar elkaar. Tevens probeer ik ze respect voor (andermans) spullen
bij te brengen. Wat bijvoorbeeld inhoudt dat ze niet mogen springen op een bank, ze niet
met speelgoed mogen gooien en ze, als ze buiten spelen, geen bloemen of blaadjes mogen
plukken. Ik probeer de kinderen bij te brengen dat elk mens en de natuur, respect verdient.
Welke godsdienst, achtergrond of uiterlijk deze persoon ook heeft. Tot slot vind ik het
belangrijk dat de kinderen leren om goed te luisteren naar elkaar.
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Gastouderopvang in de praktijk
Spelen
Wanneer de kinderen binnen spelen doen ze dat in de keuken en in de woonkamer. Uit de
speelgoedkast mogen de kinderen zelf speelgoed pakken, als het moet help ik natuurlijk om
iets te pakken. Er is genoeg speelgoed met uitdaging voor de kinderen. Daarnaast kunnen ze
kleien, knutselen, bakken en koken. Buiten de “speciale momenten” dat we aan tafel zitten
om te knutselen, te eten of een thema te behandelen kunnen de kinderen vrij met al het
speelgoed spelen dat in de kast ligt. Wanneer ze buiten spelen doen we dat in mijn eigen
tuin of in een van de speeltuinen in de wijk. In mijn eigen tuin hebben de kinderen de
gelegenheid om met verschillend materiaal te spelen. Ik houd van tuinieren en het plezier
dat ik daar aan beleef probeer ik aan de kinderen door te geven. Mijn tuin is wat betreft de
bloemen en de planten zeer kindvriendelijk ingericht. Kinderen kunnen altijd als ze buiten
spelen vies worden, dus ik raad zeker aan om extra kleding mee te geven aan uw kind.
Eten
Wij eten aan tafel op redelijk vaste momenten, dit doen we rond 10.00 uur, 12.00 uur en
15.00 uur. De allerkleinsten zullen hun eigen voedingstijden aanhouden. De kinderen
wachten tot iedereen klaar is met eten en drinken, voordat ze van tafel mogen.
Van u wordt verwacht dat u eten meegeeft voor deze pauzemomenten. In de ochtend eten
we een stuk fruit en dit delen de kinderen met elkaar In de middag rond 12.00 uur eten we
brood. Wilt u graag dat uw kind iets anders eet, dan kunt u dat met mij afstemmen. Rond
15.00 uur eten we een koekje o.i.d.
Als u wilt dat uw kind iets anders te drinken krijgt dan water dan zou het fijn zijn wanneer u
dit aan uw kind meegeeft. Hier mogen ze dan ook altijd om vragen. Heeft uw kind een eigen
beker waarvan u wilt dat daaruit gedronken wordt, dan vraag ik u om deze mee te geven en
te labelen ook elke dag weer mee te nemen naar huis.
Slapen
Er is slaapgelegenheid in kamers waar niet gespeeld wordt door kinderen die wakker zijn. De
slaapmomenten zijn na de eetmomenten. De allerkleinsten zullen hun eigen slaapritme
volgen. Als er kinderen zijn die niet meer slapen, dan doen zij een rustige activiteit terwijl de
andere kinderen slapen.
Verzorging en hygiëne
Voor het eten, na het toiletgebruik of na het buitenspelen worden de handen gewassen. Na
het eten maak ik de handen en gezichten ook weer schoon.
De kinderen die nog niet zindelijk zijn krijgen op tijd een schone luier.
Als uw kind eraan toe is om zindelijk te worden, dan help ik graag mee met het trainen
hiervan.
Ziekte
Zie hiervoor het document “Ziektebeleid”
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Omgaan met gewenst en ongewenst gedrag
Ik zal uw kind positief benaderen wanneer het iets goed heeft gedaan, iets moois heeft
gemaakt of een ander kind goed heeft geholpen.
Met u, als vraagouder, ga ik altijd in gesprek over hoe u thuis omgaat met gewenst en
ongewenst gedrag van uw kind, zoals over wat u doet als uw kind een ander kind slaat of wat
u doet als uw kind herhaaldelijk met speelgoed gooit. Uiteraard heb ik het dan over kinderen
die oud genoeg zijn om te begrijpen wat wenselijk gedrag is.
Uw visie op het omgaan met gewenst en ongewenst gedrag neem ik mee in mijn
pedagogische aanpak. Zo kies ik er bijv. soms voor dat een kind, nadat het een aantal keer
gewaarschuwd is, op een “time-out” plek moet zitten. Na een tijdje mag het kind daar weer
weg en zal ik het kind een knuffel geven om zo te laten zien dat het weer goed is.
Meenemen van thuis
Wat moet u als vraagouder meegeven:
• Extra kleding
• Pantoffels
• Knuffel en/of speen voorzien van naam
• Flessen en melkpoeder of borstvoeding voorzien van naam
• Luiers
• Billendoekjes
• Eventuele medicatie (indien nodig wordt er een medicatie toestemmingsformulier
getekend)
• Een stuk fruit
• Brood
• Koekje o.i.d.
• Ik ontvang graag de medische gegevens van uw kind
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