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Inleiding
Gastouderopvang Er was eens is een professionele gastouderopvang voor de leeftijd van 0-13
jaar. Mijn naam is Karlijn Roos ik ben 33 jaar, gediplomeerd Sociaal Pedagogisch Medewerker op
MBO 4 niveau en ben in het bezit van het Rode Kruis Kinder-EHBO. Ik heb 9 jaar kinderopvang
ervaring als PM-er(pedagogisch medewerker), kwaliteitscoach en leidinggevende. Daarnaast heb
ik gewerkt op het hoofdkantoor op de afdeling HRM. Voordat ik de kinderopvang ging heb ik 7
jaar ervaring opgedaan in het speciaal basisonderwijs waar ik mij specialiseerde in het autisme
spectrum syndroom. Gastouderopvang Er was eens werkt zowel volgens het Pedagogisch
beleidsplan van Gastouderbureau Smarttkids, als met een eigen Pedagogisch Werkplan. Het
Pedagogisch Werkplan is een voortdurend veranderend document, doordat de wet- en
regelgeving continu in ontwikkeling is. Het werkplan zal daarom regelmatig aangepast worden
naar de meest recente wet- en regelgeving en de veranderende werkwijze van Er was eens. Een
Werkplan in de Gastouderopvang is nog niet wettelijk verplicht. Echter ben ik van mening dat
een Werkplan houvast biedt over de werkwijze, huisregels, missie en visie van de opvang voor
zowel vraagouders als gastouder. Op deze manier heb je slechts een beknopte samenvatting
nodig met extra document huisregels, want alles staat uitgebreid in dit document vermeldt en
deze is op de website te vinden. Vraagouders worden geïnformeerd wanneer een nieuwe versie
op de website staat.
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2. Pedagogische doelen – Missie en Visie
2.1 Pedagogische doelen.
Binnen mijn opvang werk ik volgens de 4 opvoedingsdoelen van Marianne Riksen-Walraven.
Het Gastouderbureau waar ik mee werk staat ook voor deze doelen. Onderstaand kunt u
lezen wat deze doelen inhouden.
De Doelen vallen bij Er was eens… samen in de groeiboom die in een doorlopende lijn in mijn
werkwijze terug te vinden is:

Emotionele Veiligheid (EV) is de basis, de wortels van de boom. Elk kind en elke ouder moet
zich ten alle tijden veilig voelen en gehoord en gezien worden. De emotionele veiligheid is in
mijn ogen het belangrijkste doel in de kinderopvang. Omdat je hiermee de basis van het
zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld meegeeft aan het kind waar het zijn/haar hele
leven plezier van heeft.
Persoonlijke Competentie (PC) De boomstam die steeds hoger en dikker groeit naarmate de
kennis van het kind groeit. Het kind leert bij elke handeling en beweging. Door gerichte
activiteiten leert een kind steeds meer en ontwikkelt het zijn eigen ik en word het zich
bewust van zijn/haar talenten.
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Sociale Competentie (SC) Dit zijn de takken waarvan het er steeds meer worden, naarmate
het kind speelt met anderen, steeds meer vriendjes krijgt, leert hoe hij/zij conflicten
voorkomt en/of oplost en communiceert.
Normen & Waarden (NW) De blaadjes die zich telkens vernieuwen door de continue
verandering van de maatschappij. Het dekt onze culturele grenzen en alles wat mensen
belangrijk vinden in de omgang met elkaar. Het kind leert respect te hebben voor de mening
van een ander, maar ook dat het goed is om een eigen mening te vormen. Het leert hen ook
dat ze van elkaar kunnen leren door naar elkaar te luisteren en elkaars grenzen te
respecteren en aan te geven.
Zoals goed te zien in overlappen al deze competenties elkaar en zullen deze dan ook in alle
activiteiten en in de dagelijkse bezigheden terug te vinden zijn.
Er was eens werkt met thema’s uit de methode Peuterplein en biedt hiermee een
doorgaande leerlijn naar ‘CBS Het Baken’ waar met Kleuterplein gewerkt wordt. In elk thema
komen de bovenstaande doelen terug tijdens de activiteiten. Maar ook in het vrije spel en de
dagelijkse dingen komen deze doelen naar voren, omdat ik van mening ben dat dit de basis
legt die een kind nodig heeft in zijn/haar toekomst.

2.2 Missie en Visie
Bij het belang van gastouderopvang heb ik het niet alleen over de opvang van de kinderen,
zodat ouders kunnen blijven werken. Er was eens biedt niet alleen opvang, maar draagt ook
bij aan de ontwikkeling van uw kind. U brengt uw kind misschien wel meerdere dagen bij mij
en dat betekent dat ik als Sociaal Pedagogisch Medewerker deel uit maak van de opvoeding
en pedagogische ontwikkeling van uw kind.
Daarnaast maken kinderen deel uit van een groep en leren zij van hun leeftijdsgenootjes,
maar ook van de kinderen die jonger of ouder zijn. Ze leren rekening met elkaar te houden
en ook leren zij voor zichzelf op te komen in groepsverband. Ze leren elkaar uit te laten
praten en op elkaar te wachten en naar elkaar te luisteren, maar ook krijgen ze
zelfvertrouwen doordat ze leren elkaar complimentjes te geven als de ander iets goed doet.
Mijn Missie:
Persoonlijke aandacht is voor iedereen belangrijk. Ik wil opvang bieden waarbij iedereen zich
veilig en geborgen voelt, zodat elk kind zich kan ontplooien tot zelfverzekerde mensen die
hun talenten onderkennen en benutten. Iedereen bij Er was eens moet zich gezien en
gehoord voelen en zich veilig voelen om zichzelf te kunnen zijn. Bovendien is mijn missie om
gezonde kinderopvang te bieden.
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Mijn Visie:
Ik heb hoge verwachtingen van de ontwikkeling van kinderen en aan geborgenheid en
persoonlijke aandacht.
Dit realiseer ik door:
• Een dagprogramma gericht op de ontwikkeling van het kind aan de hand van de
Pedagogische doelen.
• De hoge ouderbetrokkenheid.
• Ontwikkelingsgericht programma op maat.
• Respect voor elkaar.
Dit maak ik mogelijk door:
• Een brede overdracht bij haal- en brengmomenten
• Elk kind individueel benaderen op de ontwikkeling door intake en afspraken met ouders en
een goede dagelijkse overdracht.
• Een variabel- en ontwikkelingsgericht activiteitenprogramma aan de hand van thema’s
aanbieden.
• Opvang in een thuisomgeving.
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3. Algemene Zaken
3.1 Belangrijke gegevens en Adressen Gastouderopvang er was eens
Gastouder: Karlijn Roos
Adres: J.A. Zandlevenstraat 60
1507 XC Zaandam
Telefoon: 06-28408848
Email: info@gastouderopvangerwaseens.nl
Website: www.gastouderopvangerwaseens.nl
Gastouderbureau Smarttkids
Consulent: Suzan Klaver
Telefoon: 06-46195829
Mail: lelystad@smarttkids.nl
Website: www.smarttkids.nl/gastouderbureau-zaandam

3.2 Achterwacht
Bij 4 of meer kinderen, moet er altijd een achterwacht beschikbaar zijn. Bij calamiteiten
moet deze achterwacht binnen 15 minuten bij de gastouder aanwezig zijn. De achterwacht
moet 18 jaar of ouder zijn, maar heeft geen diploma of VOG nodig. De gastouder moet
kunnen aantonen wie deze achterwacht is, bijvoorbeeld een buurvrouw, vriendin of ouder
die in de buurt werkt.
Gastouderopvang Er was eens heeft ervoor gekozen ten alle tijden een achterwacht te
hebben om de veiligheid ook onder de wettelijke norm te waarborgen. Dit houdt in dat er
ook bij 1 kind een achterwacht bereikbaar is bij calamiteiten en er dus 3 achterwachten zijn
om te voorkomen dat er geen achterwacht beschikbaar is, omdat deze de telefoon bijv niet
hoort.
Achterwachten:
1 e achterwacht
Sanne J. Schumacher
S. Kooijmanstraat 27
0634845443
Aanrijtijd: 2 minuten

2 e achterwacht
3 e achterwacht
Frans Schoofs
Richard Poelsma en/of
Cantate 27
Roos van Ulden
075 6179135
C. van Eijckstraat 93
0653319730
0616885142
Aanrijdtijd: 6-7 minuten
0615543788
Aanrijdtijd: 5 minuten
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3.3 Kindaantal
Hoeveel kinderen mag een gastouder tegelijkertijd opvangen?
In een groep van 0 tot 13 jarigen mag een gastouder maximaal 6 kinderen tegelijk opvangen.
Ook hier tellen de eigen kinderen van de gastouder (tot 10 jaar) mee. Van die 6 kinderen
mogen er maximaal 5 kinderen tot 4 jaar aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen onder
het jaar en maximaal 4 kinderen van 0 t/m 1 jaar tegelijkertijd opvangen.

3.4 Openingstijden – sluitdagen Openingstijden:
Maandag Gesloten
Dinsdag 7.00-18.00
Woensdag gesloten.
Donderdag 7.00-18.00
Vrijdag 7.00-18.00

Sluitdagen en vakanties: De geplande sluitdagen en vakanties kunt u altijd op de website
vinden. Ook staan deze vermeldt in de kwartaal nieuwsbrief.
Ongeplande vakantie en verlofdagen worden door de gastouder minimaal 4-6 weken van te
voren aangegeven. In geval van verlof vanwege een uitzonderlijke reden op kortere termijn
(huwelijk/overlijden/enz.) wordt direct met de vraagouders overlegd.
Bij vakanties en vrije dagen van de Gastouder worden opvangkosten niet doorberekend.
Graag op tijd doorgeven wanneer u uw vakantie plant i.v.m. de(kind)planning en eventuele
flexibele opvang.
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3.5 Tarieven
Opvang doelgroep
Buitenschoolse opvang 4-13
jaar

Bedrag
€ 5,85 per uur

Extra info
14.30-18.00

Voorschoolse opvang 4-13
jaar
Hele Dagopvang 0-4 jaar
Halve Dagopvang 0-4 jaar

€ 5,85 per uur

7.00-8.30

€ 5,55 per uur
€ 5,85 per uur

Mogelijk tussen 7.00-14.00

tevens het uurtarief voor
vakantieopvang en eventueel
studiedagen (o.v.b. van kindaantal).

De maandelijkse kosten kunnen variëren per maand. Vooraf wordt met elkaar een
gemiddeld minimale uren afname afgesproken. Indien u vaste dagen afneemt, betaalt u
buiten opvang tijden (bijv een extra dag) uw eigen tarief.
Bovenstaande kosten zijn excl. de bemiddelingskosten van het gastouderbureau.
Extra voorwaarden vakantie- en studiedagen BSO:
Wanneer u een BSO plek afneemt bent u niet direct verzekerd van vakantieopvang en/of
studiedagen. U dient bij inschrijving aan te geven dat u gebruik wilt maken van de vakanties,
zodat er een plek voor uw kind gereserveerd wordt. Studiedagen zijn ten alle tijden flexibel,
omdat deze wisselen per school. Vraag dus altijd tijdig of opvang tijdens een studiedag
mogelijk is. Bij een studiedag worden de uren buiten de reguliere bso-opvangtijden als extra
uren gerekend.
Houdt er rekening mee dat wanneer u zich ook inschrijft voor de vakantieopvang, dat deze
vakantie-opvangdagen in rekening gebracht wordt ongeacht of deze uiteindelijk afgenomen
worden of niet, dit is ivm het bezet houden van een plek. Doordat ik ook halve dagopvang
aanbied kan het zijn dat er geen plek is voor vakantiedagen en/of studiedagen informeer
hier dus tijdig naar.
Flexibele vakantieopvang en/of studiedagen is in overleg mogelijk indien het kindaantal dit
toelaat.

Meegenomen in het uurtarief:
• Eten en drinken overdag
• Verzorgingsmiddelen zoals luierdoekjes, sudocreme, ect
• Uitstapjes
• Luiers
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De volgende producten zijn niet meegenomen in het uurtarief:
• Opvolg melk
• Potjesvoeding en dieetvoeding
• Zwemluiers
Belangrijk om te weten!!! Alleen gastouders die ingeschreven staan bij een geregistreerd
gastouderbureau vallen onder de wet kinderopvang.
Het daadwerkelijke uurtarief is dus afhankelijk van het uurtarief van de gastouder en het
tarief van het gastouderbureau.
Betalingen tussen ouders en gastouders lopen altijd via het gastouderbureau. Ik werk met
gastouderbureau Smarttkids neemt u gerust een kijkje op hun website (deze vindt u onder
algemene zaken). Mocht u liever via een ander gastouderbureau bij mij inschrijven laat dit
dan gerust aan mij weten dan kijken wij samen naar de mogelijkheden.
Te laat ophalen:
U spreekt van te voren af hoeveel uren per dag uw kind opgevangen wordt bij de gastouder.
Wanneer u onverwachts een keer langer opvang nodig heeft door bijvoorbeeld file of iets
dergelijks kan dit natuurlijk gebeuren, dit is overmacht en hier is alle begrip voor, wilt u dan
proberen de gastouder zo snel mogelijk op de hoogte te stellen? Wanneer dit vaker
voorkomt zal er vanaf een kwartier te laat per kwartier extra gerekend worden voor de
opvang, houdt u hier dus rekening mee. De gastouder stelt u hiervan uiteraard op de hoogte.
Voor het “te laat ophalen’ worden, dus ‘de vaste dag-uren’ aangehouden die van te voren
met elkaar afgesproken zijn.
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3.6 Opzegtermijn
Gastouderopvang Er was eens hanteert een opzegtermijn van 1 maand. Dit opzegtermijn
geldt zowel voor de gastouder als voor de vraagouders. Het opzegtermijn gaat in vanaf de
datum van opzegging. De opzegging dient schriftelijk gedaan te worden, dat kan per post of
per mail.

3.7 Privacy beleid
Mbt de nieuwe wet (AVG) ingaande op 25 mei 2018 is het privacy beleid opgemaakt. De
volgende punten moet ik als gastouder aan voldoen:
• Inzichtelijk hebben hoe omgegaan wordt met gegevens van de vraagouders en kinderen;
• Welke gegevens worden bewaard en voor hoe lang?
• Waar worden deze gegevens bewaard?
• Wie hebben er toegang tot deze gegevens?
• Zijn de telefoon en laptop beschermd met een wachtwoord?
Deze gegevens kunt u terugvinden in het privacybeleid (zie website) en ook wordt er
gevraagd om te tekenen voor akkoord met het privacy beleid.
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4. Medicijnen – allergieën -Huisdieren
4.1 Medicijnen
Wanneer uw kind medicatie gebruikt dient u dit bij het intake gesprek te melden.
Mocht het voorkomen dat het medicijngebruik tijdens de opvang plaatsvindt zal hiervoor
door de ouders een medicijnverklaring formulier ingevuld moeten worden.
Paracetamol mag u niet geven wanneer uw kind naar de opvang gaat, als uw kind wel
paracetamol heeft gekregen mag de gastouder uw kind weigeren. Ook zal er geen
paracetamol op de opvang toegediend worden. Dit heeft te maken met het feit dat
paracetamol een koorts onderdrukkende werking heeft.

4.2 Allergieën
Wanneer uw kind allergieën heeft stelt u de gastouder dan tijdens het intake gesprek
hiervan op de hoogte, dan kan hier rekening mee gehouden worden tijdens de opvang.
Om te voorkomen dat kinderen een allergische reactie krijgen of een allergie ontwikkelen
worden er aan kinderen onder het jaar geen aardbeien en pindakaas gegeven.
Bij voedselallergie of lactose intolerantie kan er gevraagd worden om vervangend voedsel
mee te nemen. Uiteraard zal er met regelmaat een uitstapje naar de kinderboerderij
gemaakt worden, heeft uw kind een dieren allergie laat dit dan tijdig weten, zodat hier
rekening mee gehouden kan worden (zie ook huisdieren).

4.3 Huisdieren
Op de opvanglocatie zijn 2 Siamese katten aanwezig Shadow en James O’Malley. Deze raskatten vallen onder de ‘hypoallergene-katten’. Echter betekent dit niet dat uw kind hier niet
allergisch voor kan zijn. De gastouder heeft zelf een katten allergie, maar heeft geen last van
deze katten, omdat Siamezen weinig tot geen huidschilfers verliezen.

4.4. Inentingen
Bij Gastouderopvang Er was eens, dienen alle kinderen ingeënt te zijn. Als uw kind niet
ingeënt is ben ik genoodzaakt uw kind te weigeren.
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5. Ziekte beleid
Ziek worden op de opvang: Als een kind ziek wordt op de opvang zal het met veel liefde
verzorgd worden. Wanneer het kind (uiterlijk) 38.5 C koorts heeft zal er contact opgenomen
worden met de ouders om te overleggen wat te doen. Als het kind zich echt ellendig voelt,
voelt hij/zij zich toch het veiligst bij papa en mama. Lijkt het kind zich verder niet ziek te
voelen en er is geen besmettingsgevaar mag het kind na instemming van de vraagouder
blijven. De kinderen zullen in dit geval beneden slapen, zodat de gastouder het continu in
het oog kan houden. Dit is uit veiligheidsoverweging ivm koortsstuipen die zeer gevaarlijk
kunnen zijn.
Bij 39.5 C zal er ten alle tijden verzocht worden het kind op te komen halen ivm
uitdrogingsgevaar. Ook bij besmettingsgevaar zal er contact opgenomen worden om het
kind te halen.
Natuurlijk is het in overleg mogelijk om het kind op de opvang te laten (mits de koorts onder
de 39.5 C blijft), maar veiligheid staat voorop en houdt u er rekening mee dat wanneer de
gastouder besluit dat uw kind gehaald moet worden, dan zal zij dit doen uit
veiligheidsoverweging van het kind en hieraan dient in dat geval gehoor gegeven te worden.
Ziek zijn:
Dagopvang: Wanneer uw kind ziek is wilt u dit dan voor 9.00 laten weten?
VSO: wanneer uw kind de avond ervoor al ziek is graag via een appje ‘s avonds laten weten.
Wanneer uw kind ’s nachts ziek geworden is graag va. 7.00 afmelden.
BSO: Wanneer uw kind ziek is graag voor 12.00 laten weten, wordt het in de loop van de dag
ziek uit school gehaald, dan graag zo snel mogelijk laten weten in ieder geval voor het einde
van de schooltijd. Wordt er niet opgenomen dan graag een appje sturen.
Wanneer uw kind ziek is en u twijfelt of het naar de opvang kan, kunt u het beste even
contact opnemen voordat u uw kind komt brengen. Wanneer het kind al 39 C koorts heeft
mag de gastouder weigeren.
Goed om te weten:
- Wanneer de gastouder ziek is, hoeft u deze dag niet te betalen.
- Wanneer uw kind ziek is loopt de betaling wel door.

5.1 Corona maatregelen
Gastouderopvang Er was eens volgt de richtlijnen van het RIVM. Bij twijfel kunt u hierover
altijd vragen stellen en/of Suzan Klaver contacten.
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In verband met mijn eigen gezondheid (door astma val ik onder de risicogroep) en die van
mijn gezin zijn er een aantal aangescherpte regels in tegenstelling tot de
kinderdagverblijven. Ik vraag u hiervoor om uw begrip, daar ik de opvang in mijn eigen huis
doe en niet op een externe locatie:
•
•

•

•

•

•

•
•

Indien 1 persoon uit het gezin koorts heeft 38C of hoger en/of benauwdheid blijft
het hele gezin thuis.
Wanneer uw kind koorts ontwikkeld tijdens de opvang zal het bij 38C opgehaald
moeten worden in tegenstelling tot de normale regels van 39,5C. In dit geval, zullen
eventuele broertjes en zusjes ook opgehaald moeten worden.
Wanneer u of uw kind direct in aanraking bent/is geweest met iemand die op dat
moment besmet was met Corona, kunt u 10 dagen geen opvang afnemen, mits er
met een negatieve test is vastgesteld dat jullie geen Corona hebben.
Wanneer u in een rood of oranje gebied op vakantie bent geweest kunt u op de 11 e
dag na thuiskomst weer opvang afnemen, mits u en/of uw kind in de tussentijd
klachten ontwikkelen, dan kunt u weer opvang afnemen wanneer de klachten over
zijn. Uiteraard blijven wij in de tussentijd contact houden met elkaar.
De overdracht blijft hetzelfde en u hoeft uw kind niet aan de deur af te geven, maar
mag gewoon binnen komen, mits de 1,5M gewaarborgd wordt en u geen klachten
hebt.
Heeft u milde klachten, u heeft geen koorts en bent u in afwachting van een test,
mag uw kind gewoon gebracht worden, alleen graag door iemand anders (u moet
dan zelf ook in thuis isolatie tot de testuitslagen bekend zijn).
Wanneer 1 van mijn gezinsleden of ikzelf koorts ontwikkel (38C of hoger), zal ik
helaas geen opvang kunnen bieden, ik zal u in dit geval zo snel mogelijk informeren.
Uiteraard kunnen kinderen die een snotneus hebben of astmatische klachten
hebben die niet buiten het patroon van de normale klachten vallen gewoon komen,
mits zij niet in aanraking geweest zijn met iemand die aangetoonde Corona heeft.

Bij twijfel zal ik de beslisboom van het RIVM erbij twijfel bij pakken deze wordt continu
aangepast aan de hand van de laatste maatregelen.
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6. Wat moet u zelf meenemen naar de opvang?
Dit neemt u mee naar de dagopvang:
• Flesvoeding/borstvoeding
• Een eigen fles
• Eventueel groente potje(mocht uw kind laat gehaald worden).
• Een slaapzak, eventueel speentje en knuffel.
• Reserve kleding.
• bij warm weer zwemkleding en eventueel zwemluiers.

De dagopvang is inclusief:
• Luiers
• Fruit(hap)
• Brood
• Gezond tussendoortje
• Verzorgingscrèmes
• Billendoekjes
• Drinken (muv flesvoeding). We drinken voornamelijk water, thee en melk. Af en toe een
glaasje (suikervrije)limonade of diksap.
• In overleg is incidenteel avondeten mogelijk

De BSO is inclusief:
• Dagelijks fruit/groente
• Water en (indien gewenst) limonade
• Tijdens studie- en vakantiedagen brood
• In overleg is incidenteel avondeten mogelijk
• Er wordt regelmatig gebakken en gekookt met de kinderen
• Reserve kleding indien uw kind nog af en toe een ongelukje heeft.
BSO is exclusief:
• Vaste warme avondmaaltijden(dit is tegen een vergoeding bespreekbaar).
Voor alle kinderen: Wilt u zorgen voor een paar sloffen voorzien van naam die op de opvang
mogen blijven? Bij regenachtig weer zijn regenlaarzen en eventueel regenjas zeer aan te
raden ivm een spontane plassenstamp wedstrijd, uiteraard moeten ze dan wel kunnen
lopen.
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7. Speelruimte/activiteiten
De kinderen mogen spelen in de huiskamer. Er is voldoende speelgoed aanwezig voor alle
leeftijden. Voor de grotere baby’s en dreumesen is er een grondbox aanwezig, zodat zij af en
toe ook een rustmoment hebben. Voor de allerkleinsten is er een aparte box aanwezig.

7.1 Buiten ruimte
Voor de deur is het autovrij dus kunnen de kinderen veilig spelen. Er zijn meerdere
speeltuinen in de omgeving. Ik vind buitenspelen een zeer belangrijk onderdeel bij het
opgroeien van de kinderen en wij zullen dan ook elke dag even naar buiten gaan. In de
achtertuin is voldoende speelruimte en er is genoeg speelmateriaal aanwezig voor alle
leeftijden. Natuurlijk ben ik ook buiten als de kinderen daar spelen.
Voor de BSO kinderen bied ik het vrijheidscontract aan waarmee zij zelfstandig buiten
mogen spelen dit wordt samen met de ouders getekend en hierin staan de afspraken met
ouders en het kind omschreven.
Bij het buitenspelen hoort ontdekken, ravotten en de natuur leren kennen. En daarbij mogen
de kinderen vies worden, want vies worden hoort ook bij de ontwikkeling: het voelen en
ervaren van de natuur is in de prut graaien, plassen stampen, in de zandbak taartjes bakken,
in de sneeuw spelen enz. Het dus raadzaam om niet te nette kleding aan te trekken en op
een regenachtige dag zijn regenlaarzen zeer welkom.
Wanneer er zomers een badje staat zullen de kinderen zonder zwemdiploma ten alle tijden
een zwemvest dragen. De kinderen zijn nooit alleen bij het water! Ouders dienen hiervoor
een toestemmingsformulier in te vullen. Zonder toestemmingsformulier gaan de kinderen
niet in het bad. Ik volg hiervoor het protocol van Smarttkids.

7.2 Binnen ruimte
De kinderen mogen binnen beneden spelen. Dit kan in de huiskamer, hier worden de
activiteiten gedaan en speelgoed bakken neer gezet waar zij gericht met speelgoed kunnen
spelen. Ook wordt hier gegeten en gedronken wij zitten tijdens het eten en drinken altijd aan
tafel we zingen een liedje voordat we beginnen en wachten op elkaar tot iedereen klaar is.
Er is voor ieder kind wel iets om mee te spelen. Van Lego tot knutsel materiaal tot poppen
enz. Boven wordt alleen gespeeld in de kinderkamers door de bso kinderen indien er op dat
moment geen kinderen liggen te slapen. Zij kunnen dan met Regan en Ferron in hun kamer
spelen. Dit kan alleen indien zij voloende kunnen traplopen.
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8. Gezonde kinderopvang
Een gezonde opvang vind ik zeer belangrijk! Gezonde kinderopvang is niet alleen gezonde
voeding, maar ook gevarieerd en gestructureerd eten, voldoende beweging, buitenlucht
aandacht voor de natuur, hygiëne, een vast dagritme, veiligheid etc..
Dit probeer ik vorm te geven door:
• Elke dag naar buiten, in de natuur bijv. wandelen aan het Westenwindenpad of naar de
kinderboerderij
• Een vast dagritme
• Buitenspelen in de speeltuin en met speelgoed
• Bij zon regelmatig insmeren
• Tijdens de zomer op warme dagen niet in de volle zon tussen 12.00-15.00
We eten op vaste tijden (dit kan soms iets afwijken ivm slapende kinderen). Zie hiervoor
Hoofdstuk 9. Dagindeling.
Natuurlijk hebben baby’s met alleen flesvoeding hun eigen ritme wat betreft voedingstijden.
Zoals bovenstaand vermeld eten we af en toe tussen de middag een warme maaltijd.
Avondeten is alleen mogelijk in overleg, ook daarvoor geldt een gevarieerde voeding. Voor
meer informatie over gezonde kinderopvang kunt u terecht op
www.gezondekinderopvang.nl

9. Slapen
Er is voor de opvangkinderen een aparte slaapkamer ingericht met speciaal voor opvang
bedoelde stapelbedden. Er kunnen in deze ruimte 5 kinderen tegelijkertijd slapen. Echter
kan het natuurlijk voorkomen dat een kind heel licht of onrustig slaapt. In dat geval kan er
een bedje in een van de andere kamers geplaatst worden, zodat het kind ook aan zijn/haar
rust toekomt.
De kinderen die slapen hebben in principe hun eigen slaapschema. Alleen de kinderen die 1x
op de dag slapen, slapen tussen 12.00 en 14.00. Dit heeft betrekking op het ophalen van de
BSO kinderen. U geeft zelf aan waar uw kind behoefte aan heeft en welk ritme uw kind
heeft, hier wordt zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Uiteraard kan het zijn dat er soms
andere slaaptijden zijn doordat het kind erg moe is, dit wordt altijd gecommuniceerd naar de
ouder bij het ophalen.
Het fijne aan gastouderopvang is dat er altijd naar de behoefte van het kind gekeken kan
worden en het dagritme daarop flexibel aangepast kan worden.
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10. Fantasie, creativiteit, natuur
De fantasie van het kind staat in de ontwikkeling centraal. Een kind leert spelenderwijs alle
competenties tegelijk. De kinderen leren met hun eigen fantasie de wereld verkennen en in
rollenspellen leren zij elkaars grenzen kennen en ontdekken ze, hoe om te gaan met een
conflict. Wanneer er dus een spel ontstaat in de fantasie van het kinderen, terwijl er een
activiteit gepland staat, zal het spel van de kinderen altijd voor gaan en de activiteit of
doorschuiven of aangepast worden in het spel door te improviseren.
Naast het spel komt ook handarbeid aan de orde. Er wordt niet alleen met papier en lijm
geknutseld maar ook met natuurlijke materialen; hout, bladeren, eikels, gras enz. De
kinderen leren op deze manier de natuur kennen en leren om groeien in hun fijne motoriek.
De natuur in. De omgeving van de Zaanstreek leent zich enorm om de natuur te ontdekken.
We zullen dan ook geregeld naar buiten gaan om de natuur te ontdekken. Wat groeit er nog
meer dan alleen gras? Wat eten de dieren? Welke vogels kunnen we ontdekken? Wat voor
diertjes leven er in de sloot? Ook zullen we regelmatig naar de kinderboerderij gaan en wie
weet in de zomervakantie wel een rondje molen door de polder op een platboot(uiteraard
met de nodige veiligheidsvoorbereidingen).

11. Verzorging en hygiëne
Ik vind hygiëne erg belangrijk en vind dan ook dat kinderen voor het eten, na een
toiletgebruik of na het buitenspelen hun handen moeten wassen. Na het eten maak ik met
een natte washand alle handen goed schoon en plakvrij, de BSO kinderen mogen dan hun
handen en snoeten zelf wassen.
Poep luiers worden altijd met handschoenen aan verschoond. Na elke verschoning worden
de handen gewassen. Indien er crème aangebracht moet worden vanwege luier uitslag, zal
dit altijd met een tissue en/of handschoen aangebracht worden.
Mocht een kind eraan toe zijn om zindelijk te worden dan hoor ik dat graag. Zo kan ik de
training ook op de opvang voortzetten door een WC-kaart toe te passen. Er wordt beloond
met stickers.
Dagelijks wordt er stofgezogen en gedweild, het toilet schoon gemaakt en de bedjes
verschoond. Ook slaapzakken die op de opvang blijven worden gewassen.
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12. Dagindeling
Een aantal tijden staan vast, daarnaast worden er flexibel activiteiten ingepland naar
aanleiding van de groepsindeling en de leeftijden van de kinderen. We gaan dagelijks naar
buiten, mits het giet van de lucht, maar is het alleen een beetje regen, gaan we lekker
plassen stampen!
Onderstaand vindt u de vaste tijden:
v.a. 7.00 inloop
8.15 – 8.45 Kinderen naar school brengen.
9.00-10.00 Fruit/groente eten en wat drinken.
11.00 – 12.00 Brood eten en melk drinken.
14.15 – 14.45 BSO kinderen van school halen.
14.45 – 15.00 Aan tafel om tussendoortje te eten met wat drinken(thee of water).
15.30 naar buiten met zn allen of bij slecht weer een gezelschapsspel.
Dit is een globale indeling waar ten aller tijden vanaf geweken kan worden mits dit voor de
kinderen beter is.

13. Straffen en belonen
Als uw kind iets goed doet, leuks doet, iets gemaakt heeft, iemand geholpen heeft, beloon ik
het kind door positieve aandacht, zoals een compliment, een duim omhoog, een applaus,
een knuffel, of het kind mag zijn favoriete bezigheid doen. Ik help het zelfvertrouwen van de
kinderen te ontwikkelen, door hen positieve aandacht en complimenten te geven. Ik
stimuleer de kinderen om zelf(standig) iets te doen, om iets tenminste te proberen; ‘van
proberen kun je leren’. Ik ben enthousiast als een kind iets op zijn eigen wijze doet of
probeert. Op deze wijze stimuleer ik gewenst gedrag.
Vanzelfsprekend zijn er ook momenten waarop een kind gedrag vertoont dat ik niet goed
vind. Dan zal ik pedagogisch reageren bijv. door het kind aan te spreken, uit zijn spel te halen
met als doel het ongewenste gedrag uit te doven. Dit doe ik doormiddel van een time out,
zodat het kind even “na kan denken’ over wat het gedaan heeft. De time-out is altijd in het
zicht van de gastouder, zodat het kind nooit zijn/haar veiligheidsgevoel kwijt raakt. De vraag
‘hoe kun je het anders oplossen?’ staat altijd centraal, zodat het kind ook gelijk
oplossingsgericht leert denken. En de kinderen leren ‘stop hou op, ik wil het niet!’ te
gebruiken wanneer zij iets niet fijn vinden.
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14. Waar moet ik als gastouder aan voldoen?
Waar moet ik aan voeldoen?

Voldoe ik hieraan?

Jaarlijkse Risico inventarisatie Gezondheid -

JA

Veiligheid
Kinder EHBO

Ja, Ik ben in het bezit van het door het Rode
Kruis goed gekeurde Kinder EHBO diploma.
Met elke 2 jaar herhaling.

Certificaat goed gastouderschap of minimaal

Ja, Ik ben in het bezit van Sociaal Pedagogisch

het diploma helpende welzijn niveau 2

Medewerker niveau 4.

VOG voor gastouder en alle inwonende

Ja, zowel mijn man als ik hebben beiden een

huisgenoten van 18 jaar en ouder

VOG.

EHBO Certificaat Meldcode A

JA

15. Klachten
Wanneer u ergens ontevreden over bent, bent u uiteraard altijd vrij om dit aan te geven bij
de Gastouder. Mogelijk komen we hier dan samen uit. Een klacht wordt ten alle tijden
serieus genomen en zo snel mogelijk opgelost. Mocht u een klacht hebben die u liever niet
rechtstreeks bij de gastouder neerlegt kunt u contact opnemen met Suzan Klaver van
Gastouderbureau Smarttkids.

16. Kindgegevens/Media
Kindgegevens en gegevens van ouders blijven geheim. Zie hiervoor het privacy beleid. De
foto’s die op de website onder ‘ foto-impressie’ of op de Facebookpagina getoond worden
zijn alleen foto’s van de kinderen van wie de ouders toestemming hebben gegeven
doormiddel van het toestemmingsformulier.

17. Verjaardag vieren
Uiteraard moeten verjaardagen gevierd worden met een feestje! De kinderen mogen
trakteren als zij dit willen. Er wordt een hoed voor de jarige gemaakt en we zingen natuurlijk
de bekende liedjes en er is een cadeautje. Wanneer het kind naar de basisschool gaat krijgt
het een extra Borre boekje en vullen we gezamenlijk een boekje van Peuterplein in met
opdrachten over school. Dit opdrachten boekje gaat in de bewaarmap van het kind, als
aandenken voor later, wanneer het kind geen gebruik gaat maken van de BSOopvang krijgt
hij/zij deze bewaarmap mee.
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18. Uitstapjes
We zullen geregeld uitstapjes maken naar de Fronik kinderboerderij of kinderboerderij de
Veldmuis. Ook zullen we uitstapjes maken als de speeltuin, eendjes voeren en een gezellige
natuurwandeling langs het Westerwindpad.
Af en toe zullen we grotere uitstapjes doen, zoals bijvoorbeeld naar de Geitenboerderij of
Sprookjeswonderland. Dan zullen we gebruik maken van onze Dacia Logan, waarin 7
personen kunnen. Kinderen onder de 135cm mogen niet voorin en zullen ten alle tijden op
een stoelverhoger of autostoeltje vervoerd worden (afhankelijk van de lengte). Mogelijk
vraagt de gastouder hiervoor om uw autostoeltje of maxicosi mee te nemen.

19. Extra’s
Gastouderopvang Er was eens biedt verschillende extra’s aan.
19.1 Kapper
Eens in de 8 weken komt Sandy Beekhuizen van Hair by Sandy bij ons langs om te knippen.
Zij biedt aan om ook de opvang kinderen van Gastouderopvang Er was eens te komen
knippen. Zij komt na opvangtijd, maar kan hier iets eerder zijn als hier behoefte aan is. U
kunt hier ook gebruik van maken als het niet op de dag is van de opvang van uw kind. Van te
voren kunt u uw kind hiervoor opgeven bij Karlijn. Om zo min mogelijk hinder voor de
opvang kinderen te zorgen knipt zij alleen eerder indien er animo is en de ouders daarbij zijn.
Zij zal voor de kinderprijs uw kind knippen. U kunt een link naar de website van Hair by
Sandy vinden op de website van Gastouderopvang Er was eens.
Eventueel is het ook mogelijk om zelf aan te schuiven voor een knipbeurt, vraag hiernaar bij
de Gastouder.
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