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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. Naar aanleiding van de reacties van de ouders
komt uit die gesprekken naar voren dat de ouders tevreden zijn over jouw opvang. Het contact
wordt goed genoemd. Jullie communicatie verloopt zowel mondeling als met een schriftje. Je bent
flexibel. Tijdens de overdracht wordt er voldoende informatie gegeven, daar neem je ruim de tijd
voor. Het pedagogisch beleid wordt goed genoemd. Je straft de kinderen niet maar je legt uit
waarom iets niet mag. Dit doe je op een duidelijke en consequente manier. Je gaat op een lieve en
duidelijke manier met de kinderen om. Je vertelt alles op een rustige manier en je hebt alle aandacht
voor de kinderen. De hygiëne is prima. Er is meer dan voldoende speelgoed aanwezig. Eén van de
vraagouders merkt op dat je voor ieder kind iets leuks vindt om mee te spelen. Je weet precies in
welke leeftijdsfase een kind zich bevind en stimuleert de ontwikkeling. Je organiseert leuke
activiteiten. Je kijkt naar het individuele kind en zijn of haar kwaliteiten. Denk aan kleuren, kleien,
tekenen, plakken, prikken maar ook op de tablet een spelletje doen. Er wordt ook buiten gespeeld in
de zandbak en het huisje in de tuin. Binnen springen op de bank mag ook zelfs bij je, wat de
kinderen natuurlijk prachtig vinden.
Tijdens ons gesprek geef je aan dat jij de relatie met de ouders ook goed vindt. Jullie communiceren
open met elkaar. Af en toe stuur je ze ook foto’s toe van de kinderen. Je hebt met alle kinderen een
hele goede band. Je vindt het belangrijk om de kinderen mee te geven dat ze fijn samen met elkaar
omgaan. Ook het zelfvertrouwen en de eigenwaarde vind je erg belangrijk. Je stimuleert de
kinderen op sociaal-emotioneel gebied door vooral veel met ze te praten en uit te leggen. Je vindt
het leuk om met de kinderen veel wisselende activiteiten te doen, eigenlijk vind je alles leuk!
De ouders noemen je een hele vriendelijke, open, zorgzame en liefdevolle gastouder. Ebelien heeft
een hart van goud! Alle kinderen zijn welkom en ze kent ze door en door. Ebelien maakt geen
onderscheidt tussen de kinderen. Haar werk doet ze vol overgave!
Een kopie van dit verslag is ook naar jouw vraagouders gestuurd.
Met vriendelijke groet,

Hilde Roelands

