
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met veel plezier stellen wij je voor aan: 
 

Gastouder Renate 
 
 
 
 
Opvangdagen: 
Maandag t/m donderdag 
 
Gastouderbegeleider: 
Brenda Dijkhuizen 
06-16002822 
brenda@gastouderbureausproet.nl 
 
 
Het gezin 
Renate (1975) is getrouwd met Stephan en is moeder van Christopher (1999), Thomas 
(2001) en Fabienne (2006). Ze woont in een eengezinswoning in Hooglanderveen, 
temidden van de wijk Amersfoort Vathorst. Het huis heeft een fijne tuin en direct achter de 
tuin een speeltuin, waar Renate graag gebruik van maakt. 
 
In en om het huis zijn ook de huisdieren van het gezin: een hond, konijn en drie 
schildpadden. Renate laat de kinderen alleen onder haar toezicht in contact komen met 
de huisdieren en leert ze zo met de dieren om te gaan. 
 
 
Werkervaring 
Renate is al gastouder sinds 2004. Ze vindt het heerlijk om kinderen om zich heen te 
hebben en is ook precies om die reden gastouder geworden. Ze geniet ervan hen te 
volgen en begeleiden in hun ontwikkeling en volgt daarom ook regelmatig trainingen. Ook 
heeft zij de cursus Vroeg- en Voorschoolse Educatie gevolgd.  
 
 
 
 
 
 



 

  

Renate’s opvang 
Het belangrijkst in haar opvang vindt Renate dat de kinderen zich thuis voelen en zichzelf 
kunnen zijn. Ze wil hen een plek bieden waar ze kunnen spelen, ontspannen, leren en 
plezier maken.  
Ze is elke dag buiten met de kinderen, omdat zij het belangrijk vindt dat de kinderen 
lekker buiten spelen.  
Haar opvangdag kent een vast ritme, maar hierin is altijd ruimte voor spontane 
activiteiten, als daar behoefte aan is. Ook krijgen de kinderen veel gelegenheid en ruimte 
om zelf te spelen en te fantaseren.  
Renate knutselt graag met ze en ze houdt ervan om muziek te maken en te zingen en te 
dansen.  
 
 
Wat wij vinden van Renate 
Renate is een lieve, warme vrouw met het hart op de goede plek. Ze is een zeer ervaren 
en rustige gastouder. Ze heeft echt een hart van goud, is flexibel en denk graag mee met 
de ouder. Wij zijn heel blij om met Renate te mogen samenwerken.  


