Met veel plezier stellen wij je voor aan:
Gastouder Marieke
Opvangdagen:
Maandag, dinsdag en donderdag
Gastouderbegeleider:
Fleur Lijftogt
fleur@gastouderbureausproet.nl
06-43283745

Het gezin
Marieke (1978) woont samen met haar man, Ralf en hun twee kinderen, Dieke (2012) en
Hidde (2016) in een vrijstaand huis met een ruime opvangruimte in Scherpenzeel. Vlakbij
de weilanden en met een grote tuin.
Werkervaring
Marieke heeft na haar toeristische opleiding eerst letterlijk de wereld verkend. Maar in
2008 maakte zij de overstap naar de kinderopvang. Omdat zij meer contact wilde met de
kinderen, stapte zij al gauw over van een functie als medewerkster planning en
klantencontacten naar de functie van vestigingsmanager van een nieuw op te starten
kinderdagverblijf in Amersfoort. Het vele contact met de ouders en de kinderen, maar
tegelijkertijd de vrijheid om het belang van het kind altijd voorop te stellen is haar op haar
lijf geschreven.
Het was ook in deze baan dat zij haar SPW diploma haalde en diverse cursussen volgde.
Dit waren onder andere de cursussen How2Talk2Kids, Oog voor interactie,
Sensomotorische ontwikkeling (de basis ontwikkeling, het bewegen en ervaren van
kinderen, het spelen en het rijpen van de hersenen) en de Gordon methode. Toen zij
begin 2018 de kans kreeg om deze woning te kopen inclusief bijbehorende opvangruimte
besloot zij de overstap te maken naar gastouderopvang. Hier wil zij kleinschalige
kinderopvang bieden en op die manier ouders de gelegenheid geven om ongestoord te
kunnen werken of studeren.

Marieke's opvang
In Marieke's opvang krijgen de kinderen gezond eten. Iedere dag vers fruit, verschillende
smaken en er wordt gelet op suikers en vet. Marieke biedt bewust de verschillende
soorten fruit apart aan. Zo ervaren de kinderen de smaak en structuur van elke soort.
Ook gaat Marieke uit van Rust, Reinheid en Regelmaat op een plek waar ze ongestoord
kunnen spelen. Marieke gunt de kinderen hun eigen ervaring. Fouten maken mag dus!
Marieke praat veel met de kinderen, waardoor de kinderen hun woordenschat kunnen
vergroten. Ook stemt ze de activiteiten af op het seizoen of de feestdagen. Hoe dat vorm
krijgt hangt af van de leeftijd, ontwikkelingsfase en interesse van het kind. Heeft een kind
een bijzondere interesse, dan gaat Marieke daar op in.
Marieke's opvang is gebaseerd op drie pijlers:
•
Veel buiten: In de afgeschermde achtertuin is veel speelgelegenheid en
speelmateriaal, zoals een zandbak, trampoline, speelhuisje, glijbaan, fietsjes en
traptrekkers. Daarnaast is er ook veel ruime om zelf te gaan ervaren en ontdekken.
Hiermee stimuleert Marieke de motorische ontwikkkeling, het zelfoplossend
vermogen en zelfvertrouwen. Bovendien is buiten spelen natuurlijk gewoon
gezond! Samen met de kinderen bezoekt Marieke regelmatig de paarden aan de
overkant en gaat ze naar een boer in de buurt. Indien gewenst kunnen kinderen
buiten slapen in een buitenbedje.
•
Veilige omgeving: Achter de woonkeuken bevindt zich de opvangruimte. Hier
speelt, kutselt, verzorgt en eet Marieke met de kinderen. Vanuit de opvangruimte is
direct toegang tot de tuin. Ook is er een slaapkamer en badkamer en heeft ieder
kind zijn/haar eigen bedje. De kleintjes kunnen zelfs gebruik maken van de
hangwieg, voor wat extra geborgenheid.
•
Vrijheid en creativiteit: Kinderen krijgen veel vrijheid in hun spel en de mogelijkheid
om hun creativiteit de vrije loop te laten. Huizenhoge torens van duplo en
megalange treinbaan, rollenspellen spelen in de speelkeuken, dansen en kleien en
nog veel meer. Kinderen worden gestimuleerd hiertoe zelf het initiatief te nemen en
dus zelf aan te geven waar zij op dat moment mee willen spelen. En niets doen
mag ook.
Wat wij vinden van Marieke
Marieke is een hele lieve, zeer ervaren, professionele gastouder. Ze weet heel goed hoe
de kinderopvang werkt en door die werkervaring en haar eigen moederschap begrijpt ze
ook als geen ander wat kinderen nodig hebben in de opvang. Marieke staat voor echt
persoonlijke opvang met veel aandacht voor elk individuele kind. Ze geniet zichtbaar van
het contact met de kinderen, zeker als zij haar meenemen in hun wereld en zich gezien
voelen.
Wij ervaren de samenwerking met Marieke als heel erg prettig. Marieke is duidelijk in haar
communicatie, maar bovenal een hele goede gastouder.

