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Ramona Bruil
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7002 EH Doe nchem
E-mail: info@gastouderramona.nl
LRKP: 946772885
1. Wie ben ik?
Ik ben Ramona (08-12-'81), getrouwd met Peter (22-05-'79) en samen
hebben we 2 dochters.
Dimphy (06-09-'06) en Ninthe (28-02-'08). Wij wonen in een ruime
tussenwoning in de wijk Overstegen in Doe nchem.

2. Tijden
Ik bied opvang aan van maandag tot en met donderdag voor kinderen in de lee ijd van 0 tot 4 jaar.
Opvang is mogelijk tussen 7.00 en 18.00.
Opvang is het hele jaar mogelijk, met uitzondering van na onale feestdagen en 3 weken
zomervakan e. De 3 weken zomervakan e worden in de maand januari van het jaar bekend
gemaakt. De opvang wordt gefactureerd met een minimum van 47 weken per jaar. Indien u buiten
deze 3 weken zomervakan e meer dan 2 weken geen opvang afneemt dan worden de
contracturen alsnog gefactureerd.
3. Afname en wijziging van uren
De dagen en jden dienen door de vraagouder uiterlijk op de 1e van de maand te worden
doorgegeven voor de volgende maand. Wijzigingen of afzeggingen die later worden door gegeven
worden wel gefactureerd.
Indien uren later worden doorgegeven kan er geen garan e worden gegeven dat er ook
daadwerkelijk plek is. De contracturen worden echter wel gefactureerd.
4. Eten en drinken
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Er wordt gezamenlijk aan tafel gegeten. Flesvoeding, fruit en groentehapjes,
speciale voeding en avondeten wordt door de vraagouder verzorgt. Vanaf de
lee ijd van 1 jaar verzorg ik fruit, lunch en tussendoortjes. Hiervoor betaalt u
dan een vergoeding welke is vastgelegd in de overeenkomst.

5. Verzorging en hygiëne
Ik werk met de algemene hygiëne regels zoals, handjes wassen na het plassen, voor het eten, eten
aan tafel etc. Vanzelfsprekend is het huis schoon en worden handdoeken en vaatdoeken dagelijks
gewisseld. Kinderen hebben hier eigen beddengoed die wekelijks gewassen wordt.
Verder wordt er een risico-inventarisa e afgenomen door het gastouderbureau. Tijdens deze
inventarisa e wordt er gekeken naar de mogelijke risico’s en hoe deze kunnen worden voorkomen.
Dit wordt jaarlijks herhaald.
6. Wat moet u als vraagouder meenemen
Luiers, billendoekjes, (zonnebrand) crème, slaapzak, knu el en speen. Eten en drinken (zie punt 4).
Als uw kind nog niet uit een beker drinkt, dan graag zijn eigen es/drinkbeker mee geven. Een
extra set kleding. Ook dient u er voor te zorgen dat uw kind naar weersomstandigheden gekleed
kan worden.
7. Communica e met ouders
Graag werk ik met een dagboekje (schri ), waar bijzonderheden in geschreven kunnen worden
door de ouder(s) maar ook door mij als gastouder. Bijvoorbeeld door de ouder; een val, moet ik
ergens op le en, voelt zich niet helemaal t, allergieën, iets leuks gedaan in het weekend, waar
hij/zij helemaal vol van is.
Ik (als gastouder) kan dan een verslagje maken van de dag... wat hebben we gedaan, wat hebben
we gegeten, grappige uitspraken etc.
In het schri je ook graag telefoonnummers van mama en papa. Eventueel noodnummer bij geen
gehoor. Gegevens van de tandarts, huisarts en een kopie van de zorgpas.
Het haal en breng moment graag kort houden. Belangrijke informa e wisselen en toe lichten. Zo is
er een duidelijk afscheidsritueel en kunnen wij beginnen of verder met onze dagplanning.
Maandroosters, wijzigingen of vakan e mogen worden doorgegeven via schri , e-mail of
whatsapp.
8. Ziekte kind
Als uw kind ziek is dient u dit zo spoedig mogelijk te laten weten. Als uw kind ziek wordt jdens de
opvang dan zal er contact met u opgenomen worden. In beide gevallen wordt bekeken of er nog
opvang plaats kan vinden. Bij koorts (vanaf 38 graden) kan er te allen jde geen opvang meer
plaats vinden. Ook niet als deze is gezakt na het geven van medica e.
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Bij ziekte worden de gereserveerde uren gefactureerd.

9. Medica e
Medicijnen moeten zoveel mogelijk thuis worden toegediend. Indien dit niet mogelijk is kan er in
overleg met de gastouder en na het invullen van een medicijnverklaring medica e worden
toegediend jdens de opvanguren als deze wordt meegegeven in de originele verpakking met
bijsluiter en voorzien van de naam.
10. Ziekte/verhindering gastouder
Als ik ziek ben dan laat ik dit uiteraard ook zo snel mogelijk weten. Deze uren worden niet
gefactureerd. U kunt dan kijken of er opvang mogelijk is in uw eigen netwerk. Het is ook mogelijk
(a ankelijk van het gastouderbureau waar u bij aangesloten zit) om gebruik te maken van een
reservegastouderregeling.
11. Achterwacht regeling
In geval van nood zal de achterwacht de opvang overnemen tot dat de kinderen worden opgehaald
door de ouder/verzorgers. De achterwacht zal via het schri je contact opnemen met de ouders of
eventueel noodnummer.
De achterwachten zijn:
Peter Bruil
Van Starkenborghstraat 102
7002 EH Doe nchem
06 14 48 73 40

Ans Hartjes (moeder Ramona)
Hors ngstraat 39
7009 KA Doe nchem
06 48 34 74 19

12. Dagindeling
7:00
8:00
9:30
10:00
11:30
14:30
15:00
16:30
18:00

Kinderen komen, eventueel ontbijten
ac viteit
Fruit eten
Ac viteit, eventueel slapen
Lunch, daarna slapen/rustmoment
Tussendoortje
Ac viteit
Warm eten
Kinderen worden opgehaald
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Deze dagindeling is een richtlijn, hier kan van
worden afgeweken.

13. Spelen
We gaan vaak naar buiten om te spelen. We gaan dan bijvoorbeeld naar de speeltuintjes in de
buurt of natuurpark Overstegen. Ook kunnen de kinderen spelen in de ruime achtertuin.
In de huiskamer wordt er gespeeld, geknutseld, tv kijken,
liedjes luisteren, dansen etc.
In de kamer staat een kast met speelgoed. Het speelgoed
wordt regelma g gewisseld of aangepast aan een thema, b.v.
dokter, winkel, eten koken. Boven staan ledikanten voor
eventuele dutjes. Ook is er een box, kinderstoel, buggy,
wipstoel, zitverhoger en bolderwagen aanwezig.
Ongeveer om de 2 weken hebben we een ander thema. Het speelgoed, versiering in de kamer,
knutselwerkjes, liedjes en boeken worden hier op aangepast.

14. Emo onele veiligheid
Bij mij zien de kinderen al jd hetzelfde gezicht en niet elke dag een andere leidster. Bij de baby’s
probeer ik zo veel mogelijk het ritme van thuis te volgen. Ik werk ook zo veel als mogelijk met een
vast ritme, of ik leg van te voren uit wat we gaan doen en wat er verwacht kan worden. Er zijn
regels en hier houden we ons aan. Hier ben ik consequent in.
15. Persoonlijke competen e
De ac viteiten die worden aangeboden zijn aangepast aan de lee ijd, de eigen ontwikkeling en de
interesses van een kind. Ook let ik op de ontwikkeling van een kind. Ik kijk wat ze al kunnen en wat
ze leuk vinden, maar ook naar waar nog extra aandacht nodig is.
Dit kan bijvoorbeeld zijn:
Fijne motoriek: rozijntje pakken, tekenen
Grove motoriek: buiten spel, rennen, voetbal
Taalontwikkeling: liedjes zingen, veel praten
Cogni eve ontwikkeling: thema’s, vormen, voorlezen, kleuren,
poppenkast, verf, klei
Zelfredzaamheid: teken geven, hygiëne regels leren, dingen zelf
laten ontdekken
16. Sociale competen e
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Omgang met andere kinderen en volwassenen. Naar speeltuinen, de winkel. Dankjewel en
alsjeblie zeggen. Respect voor jezelf en anderen. Behandel anderen zoals je zelf behandelt wilt
worden. Saamhorigheid, door samen spelletjes te doen, samen eten, samen knutselen, elkaar
helpen.

17. Waarom gastouder Ramona
Belangrijk vind ik zelfvertrouwen en zelfstandigheid.
Dit wil ik bereiken door de kinderen dingen zelf te laten doen b.v. zelf brood smeren, zelf
aankleden, helpen met schoonmaken, opruimen, complimenten geven etc.
Veel praten
De hele dag, bij alles wat we doen, uitleg, vragen stellen, dingen benoemen b.v. in de winkel. Dit
vind ik belangrijk zodat hun woordenschat groot wordt. Ze zelf goed kunnen praten, waardoor ze
ook hun gevoel weer goed kunnen verwoorden b.v.
Ook vind ik het leuk en belangrijk om crea ef bezig te zijn.
Ik gebruik bijvoorbeeld een thema rondom een seizoen.
Zo ga ik b.v. in de herfst bladeren zoeken of eikels en kastanjes.
Gaan we met deze spullen wat knutselen.
In de winter, sneeuwpopjes kleien, versieringen voor in de kerstboom
maken etc.
In de lente een vaas met bloemen knutselen, bijtjes, vlinders
knutselen, bloemen benoemen, zaadjes zaaien in de moestuin achter
thuis.
In de zomer b.v. zee en strand, wat blij drijven wat zinkt, de zon, insmeren met zonnebrand,
waarom?
Maar ook zelf wat bedenken om te tekenen of te knutselen, leren knippen, potlood goed vast
houden, tellen, kleuren benoemen, liedjes zingen, dansen, spelletjes etc.
18. Waar moet ik als gastouder aan voldoen
Om mijn werk als gastouder goed te kunnen en mogen doen, moet ik voldoen aan een aantal
eisen. Ik ben in het bezit van een SPW 3 diploma, gericht op kinderopvang. Ik heb een geldig EHBO
diploma gericht op kinderen.
Regelma g doe ik aan bijscholing door middel van cursussen, workshops, lezingen enz. Dit gaat
dan bijvoorbeeld over baby-kindgebaren, hooggevoelige kinderen, de meldcode, kindertekeningen
lezen en meer.
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Ik sta geregistreerd in het LRKP. De opvangloca e voldoet aan de eisen die worden gesteld door de
GGD en de wet. Ik heb een VOG en sta onder con nue screening. Dit geldt ook voor huisgenoten
(mijn man) van 18 jaar en ouder.

Ik ga akkoord met de punten 1 tot en met 18 genoemd in het pedagogisch werkplan en huisregels
versie 2022 2.0.
Datum:
Naam:
Handtekening:

