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Beste Ebelien,
Wij hebben onlangs een gesprek gehad om jouw gastouderopvang te evalueren. Voorafgaand hieraan is de
opvang ook met de ouders geëvalueerd.
Uit die gesprekken komt naar voren dat de ouders tevreden zijn over jouw opvang. De relatie en
communicatie wordt zeer goed genoemd. Er is openheid en aandacht voor feedback wanneer dit nodig is. Als
er iets verandert of nieuw bij komt worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld per email. Je bent goed te
bereiken en bereidt om ouders uit de brand te helpen. De flexibiliteit wordt ook goed genoemd. Zeker wat
betreft ophaaltijden ben je enorm flexibel, zo wordt aangegeven. De overdracht gaat heel goed, daar neem je
alle tijd voor en de kindjes worden altijd liefdevol ontvangen. Het pedagogisch beleid is goed, een
vraagouder geeft aan hierdoor zelfs speciaal voor jou gekozen te hebben. Je hebt ook aandacht voor de
ontwikkeling van de kinderen, de vorderingen worden besproken. De kindjes gaan graag naar je toe, ze
vinden het super bij je. Je benadert de kindjes op een liefdevolle, goede manier. Je geeft ieder kindje
evenveel aandacht en je weet de kwaliteiten van de kindjes en stimuleert ze dan ook het beste uit zichzelf te
halen. Er is meer dan voldoende speelgoed aanwezig bij je, genoeg voor iedere leeftijd. Ook organiseer je
leuke activiteiten. Jullie dansen, knutselen, spelen met muziekinstrumenten en gaan eropuit naar bijvoorbeeld
de kinderboerderij of het park.
Tijdens ons gesprek geef je aan dat jij de relatie met de ouders ook goed vindt. Als er iets is waar jullie
tegenaan lopen wordt dit besproken. Je geeft aan een goede band met alle kinderen te hebben. Je vindt het
belangrijk dat de kindjes leren iemand te benaderen zoals ze zelf ook benadert zouden willen worden. Je
praat en knuffelt ook veel met ze! De fijne motoriek stimuleer je onder andere door te kleuren, kleien en
knutselen. De grove motoriek door te dansen, spelletjes te doen, toneelspel en lekker buiten te spelen.
De ouders noemen je een zorgzame, enthousiaste en betrokken gastouder. Een vrouw die erg begaan is met
het welzijn van de kinderen en er alles aan doet om het zo gezellig mogelijk te maken. Je hebt duidelijk
plezier in je werk! Een kopie van dit verslag is ook naar jouw vraagouders gestuurd.
Met vriendelijke groet,

Deborah Verpalen

