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

Het gezin
Jolanda (1978) is getrouwd met Martin. Samen hebben zij twee zoons (2007 en 2012). Het
gezin woont in een ruime eengezinswoning aan de rand van Amersfoort Vathorst (De
Laak). Achter het huis is een fijne tuin en daaraan grenzend ligt een binnenplaats waar de
kinderen kunnen spelen.
Jolanda en haar gezin zijn christen.
Werkervaring
Jolanda heeft aan het HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening gestudeerd en daarmee
jaren in de kinderopvang gewerkt. Ze geniet van het werken met kinderen vanwege hun
puurheid en eerlijkheid. Ook begeleidt ze hen graag in hun ontwikkeling, iets waar ze op
reguliere kinderdagverblijven te weinig tijd en ruimte voor had. Daarom maakte ze de
overstap naar gastouderopvang.

Jolanda's opvang
Jolanda's opvang vindt plaats in de grote woonkeuken van het huis. Daar is veel ruimte
om te spelen en wordt er samen aan tafel gegeten. Jolanda werkt vanuit haar christelijke
normen en waarden, waarin respect voor iedereen belangrijk is. De kinderen leren naar
elkaar te luisteren, niet van elkaar af te pakken en elkaar niet uit te lachen.
Jolanda vindt het belangrijk dat kinderen vrolijk binnen komen en ook weer vrolijk naar
huis gaan. Doordat de gastkinderen regelmatig komen, bouwt ze een band met ze op en
gaan ze mee in het gezinsleven. De kinderen moeten zich thuis voelen, plezier hebben en
zich kunnen ontwikkelen.
Om dat te realiseren is er bij Jolanda in de opvang een duidelijke structuur in de
dagindeling. Op vaste momenten wordt er fruit, brood en een koekje gegeten en wat
gedronken. Tussendoor wordt er geknutseld, gaat ze met de kinderen naar buiten, wordt
er gezongen, gedanst of maken ze zelf muziek. Ook wordt er regelmatig iets gebakken.
Baby's volgen het ritme dat zij thuis ook hebben.
En Jolanda gaat erop uit met de bakfiets. Met zijn allen brengen en halen ze de kinderen
van Jolanda naar school of gaan ze een boodschap doen. De bakfiets is voorzien van
speciale stoeltjes voor de jonge kinderen. Onderweg wordt er honderduit gekletst. Vlakbij
Jolanda's huis zitten eenden, die Jolanda met de kinderen gaat bekijken.
Wat wij vinden van Jolanda
Jolanda is een duidelijke, consequente gastouder met aandacht voor ieder kind. Ze
communiceert veel en duidelijk over de opvang, met ouders. Dit gebeurt via het
dagboekje, maar ook via moderne communicatiemiddelen als whatsapp. Ze vindt het
belangrijk om goed met ouders te overleggen hoe dingen thuis gaan, zodat de situatie
voor het kind zo consequent mogelijk is.
Jolanda is een fijne gastouder om mee samen te werken.

