
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met veel plezier stellen wij je voor aan: 
 

Gastouder Tamara 
 
 
 
 
Opvangdagen: 
Maandag, dinsdag en donderdag 8.00-18.00 
uur 
(eerder brengen is in overleg mogelijk) 
 
Gastouderbegeleider: 
Fleur Lijftogt 
06-43283745 
fleur@gastouderbureausproet.nl 
 
 
 
 
 
Het gezin 
Tamara (1977) woont samen met haar dochter Helena (2009) en zoon Levon (2012) in een 
gezellige eengezinswoning met een zeer kindvriendelijke tuin in de Amersfoortse wijk 
Randenbroek. In de tuin woont het konijn van het gezin. 
 
 
Werkervaring 
Tamara heeft 18 jaar gewerkt in de kinderopvang, zowel op kinderdagverblijven als in een 
buitenschoolse opvang. Sinds 2013 is zij gastouder. Nog iedere dag geniet zij zichtbaar 
van haar werk en de kinderen om zich heen. 
 
 
 
 
 
 



 

  

Tamara's opvang 
Voor Tamara zijn liefde, respect en emotionele veiligheid erg belangrijk. Zij vormen voor 
haar de basis van het zelfvertrouwen en de ontwikkeling die zij de kinderen wil meegeven. 
Tamara houdt van open communicatie en stemt graag met de ouders zaken af, zodat 
naar het kind toe op een lijn wordt gezeten. 
 
Tamara staat open voor wasbare luiers en ze is sensitief responsief ingesteld. Qua 
voeding gaat Tamara uit van een gezond voedingsbeleid. 
 
Ze volgt het kind in zijn behoeftes, maar verliest daarbij het belang van de groep niet uit 
het oog. 
 
Tamara en haar (gast)kinderen zijn graag buiten. Even een frisse neus halen in de ruime, 
afsluitbare tuin, in speeltuinen in de buurt of bij de kinderboerderij. Er wordt dus veel 
buiten gespeeld waarbij Tamara de kinderen stimuleert om op ontdekking te gaan en zich 
te verwonderen over de natuur. In haar tuin heeft Tamara een gedeelte ingericht als 
moestuin die zij met de kinderen verzorgt. Hier groeien fruit- en groenteplanten. 
 
Naast het buiten spelen wordt er regelmatig geknutseld. Tamara is gediplomeerd 
activiteitenbegeleidster, waardoor zij activiteiten ontwikkeld, passend bij het maandthema 
dat aansluit bij de groep. Ze werkt met het VVE programma Kiki dat gericht is op 
taalontwikkeling en ook een maandelijks wisselend thema kent. 
 
In de opvang wordt gezamenlijk graag naar muziek geluisterd en zelf muziek gemaakt. 
Voorlezen gebeurt dagelijks en wordt door zowel Tamara als de kinderen ervaren als een 
fijn, rustig moment van de dag. 
 

In Tamara's opvang is er 
veel houten speelgoed aanwezig, zoals blokken en puzzels. Maar ook is er duplo, een 
kinderkeukentje en zijn er veel boeken.  
 
Wat wij vinden van Tamara 
Tamara is een hele fijne en zeer ervaren gastouder die heel goed weet wat zij belangrijk 
vindt in de opvang van haar gastkinderen. Ze heeft een duidelijke visie die zij ook 
dagelijks in de praktijk brengt. De samenwerking met Tamara is heel prettig, wij ervaren 
haar als een hele goede, fijne gastouder. 


