Met veel plezier stellen wij je voor aan:
Gastouder Denise
Opvangdagen:
Maandag, dinsdag en donderdag
Gastouderbegeleider:
Brenda Dijkhuizen
06-16002822
brenda@gastouderbureausproet.nl

Het gezin
Denise (1977) is getrouwd met Patrick en samen hebben zij twee kinderen: Isa (2009) en
Luca (2012). Het gezin woont in een ruime tussenwoning in Amersfoort Vathorst (De
Laak). Achter het huis ligt de tuin en aan de tuin grenst een binnenplaats waar ook
gespeeld kan worden.

Werkervaring
Denise heeft de opleiding Sociaal Pedagogisch Werker gevolgd en is altijd al bezig
geweest met kinderen. Op verschillende kinderdagverblijven werkte zij eerst als
Pedagogisch Medewerker, later als manager. Omdat Denise vindt dat kinderen echt
persoonlijke aandacht verdienen en ze meer en beter in wil kunnen spelen op hun
individuele behoeften startte zij haar gastouderopvang.
Naast haar gastouderopvang wil Denise zich blijven ontwikkelen en daarom rondde zij in
2018 de opleiding tot kindercoach af en volgde zij de opleiding tot trainer 'Gezonde
kinderopvang'. Hierover geeft zij ook trainingen binnen Kroostopvang.

Denise's opvang
Denise zorgt allereerst voor een echte 'thuis'-omgeving, waarin rust en regelmaat centraal
staan. Daarnaast kijkt zij goed naar de behoeften van ieder kind en biedt zij hen de
uitdagingen die passen bij de leeftijd en de fase van het kind. Denise vindt het belangrijk
dat kinderen zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen in hun eigen tempo. Ook
neemt zij ruim de tijd voor een flesje, hapje, spelletje of knutselwerkje. Ze is bovendien
veel buiten met de kinderen.
Aan het einde van iedere opvangdag geeft Denise een uitgebreide overdracht (mondeling)
van hoe de dag is verlopen en schrijft zij een verslagje in het overdrachtsschriftje
(dagboekje).

Wat wij vinden van Denise
Denise is een enorm hartelijke, warme, enthousiaste vrouw. Ze is echt gek op kinderen en
is altijd even zorgzaam. Ze ziet de kinderen heel goed om wie zij zijn en wat zij nodig
hebben en bespreekt dat ook met de ouders. Ze kan ouders daarin adviseren en maakt
zaken bespreekbaar.
Wij ervaren de samenwerking met Denise als heel erg prettig en vinden het heel fijn te
zien dat zij haar ervaringen en kennis wil delen met haar collega gastouders.

