
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met veel plezier stellen wij je voor aan: 
 

Gastouder Harmke 
 
 
 
Opvangdagen: 
Maandag, dinsdag en donderdag 
 
Gastouderbegeleider: 
Fleur Lijftogt 
06-43283745 
fleur@gastouderbureausproet.nl 
 
 
 
Het gezin 
Harmke (1981) woont samen met haar vriend, Rian (1975) in ruime eengezinswoning met 
een grote tuin in de wijk Schothorst in Amersfoort.  

In de tuin zitten de konijntjes, die Harmke samen met haar gastkinderen verzorgt en 
vertroetelt. 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
Werkervaring 
Harmke is afgestudeerd Sociaal Pedagogisch Werker en heeft daarna nog de HBO 
vervolgopleiding gedaan. Harmke heeft lang in het speciaal onderwijs. Ze genoot van het 
werken met kinderen, maar kon hierin toch niet helemaal haar liefde voor het begeleiden 
en zien opgroeien van kinderen kwijt. Om die reden is zij gastouder geworden. 

Inmiddels heeft zij zich ook laten opleiden in baby-, peuter- en kindermassage, 
klankschalentherapie, kindercoaching in talentcoaching. 
 
Harmke's opvang 
Harmke volgt, zeker bij baby's zoveel mogelijk het ritme van thuis. Belangrijk vindt 
Harmke het om in haar opvang kindvolgend te werken en ieder kind te bieden wat het 
nodig heeft. De activiteiten die ze onderneemt stemt ze dan ook af op de kinderen die er 
die dag zijn. 
De dagindeling bij Harmke's opvang is als volgt: 
7.00 uur: start van de dag! De eerste kinderen komen binnen en gaan vrij spelen. 
9.30 uur: aan tafel voor fruit en drinken, er wordt samen een liedje gezongen en Harmke 
leest voor 
10.00 uur: de baby's en sommige dreumesen gaan lekker slapen, de andere kinderen 
gaan een leuke binnen- of buitenactiviteit doen. 
11.30 uur: tijd voor een gezonde lunch 
12.30 uur: na het eten gaan de kinderen die 1 keer per dag slapen naar bed, de anderen 
gaan spelen of doen een activiteit 
15.30 uur: eet- en drinkmoment aan tafel. Daarna wordt er gezongen, muziek gemaakt of 
een spel gespeeld. 
17.00 - 18.30 uur: kinderen worden opgehaald. Voor kinderen die laat worden opgehaald 
is er in overleg een warme maaltijd. 
 
 
Wat wij vinden van Harmke 
Harmke is een hele warme, lieve vrouw met een hart voor kinderen. Altijd wil zij het beste 
uit de kinderen halen en hen een fijne dag bezorgen.   
Het leukste moment van de dag in haar opvang vinden wij als zij met de kinderen, op de 
grond liedjes gaat zingen en zichzelf daarbij begeleidt op haar gitaar.  
 
Ook is Harmke zeer communicatief. Met ouders, maar ook met ons. Voor de kinderen 
maakt zij daarom gebruik van het overdrachtsschriftje. Hierin schrijft zij bijzonderheden 
van de opvangdag op. Deze worden ook bij het ophalen mondeling besproken. 



 

  

Ook naar ons toe is Harmke zeer communicatief. Ze houdt ons goed op de hoogte van 
wat er bij haar speelt. Harmke is een hele lieve, rustige, geduldige en creatieve gastouder 
met een goed oog voor ieder kind. Ze ziet ieder kind om wie het werkelijk is en past de 
activiteiten daar op aan. Wij werken heel fijn samen met Harmke! 


