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Werkplan indienen:

Werken met een eigen Pedagogisch Werkplan; Een gastouder die op een professionele 
manier met haar werk bezig is, denkt na over de beste aanpak. Voor ieder gastkind, en 
ook voor alle kinderen samen in groepsverband. 

Stel jezelf 3 belangrijke vragen: 
• Wat hebben kinderen nodig? ~ Pedagogische kennis 
• Wat willen we voor kinderen bereiken? ~ Pedagogische doelen 
• Wat doen we in de gastouderopvang? ~ Pedagogische middelen 

Elk gastouderbureau dient een Pedagogisch Beleidsplan op te stellen, ook Gideon’s Kids 
heeft een Pedagogisch beleidsplan opgesteld met de 4 basisdoelen als uitgangspunt. 

Je kent ze wel:
● Een emotionele veilige omgeving, ~ Emotionele veiligheid 
● De kans om persoonlijke competenties te ontwikkelen 
● De kans om sociale competenties te ontwikkelen 
● Voorbeeld zijn en uitleg geven over omgangsregels, waarden & normen. 

En hoe mooi zou het zijn om jouw eigen Pedagogisch Werkplan te schrijven? Want 
iedereen is anders, en geeft op eigen wijze vorm aan de invulling van de opvang. 

De 4 basisdoelen, zijn de kapstokhaken en helpen om gericht na te denken over hoe een 
ieder op eigen wijze vorm geeft aan gastouderopvang. 

Wat hangt er bij jou, gastouder, aan de vier kapstokhaken?

Door na te denken over de manier waarop je werkt en hier woorden aan te
geven maak je nog meer zichtbaar wat jouw unieke aanpak is als gastouder.
Je laat tevens zien dat je serieus nadenkt over goede kinderopvang en dat
gastouderopvang niet ‘zomaar wat kinderen in huis laten spelen’ is. Met



een eigen persoonlijke Pedagogische werkplan laat je zien dat jouw opvang
voldoet aan de Wet kinderopvang en dat dit een waardevolle en belangrijke
vorm van kinderopvang is. 

Tijdens de bijeenkomst/cursus hebben we geleerd hoe we een eigen pedagogische 
werkplan maken. Afgelopen maand hebben we aan alle gastouders gevraagd hiermee aan
de slag te gaan en deze ons op te sturen. Wij hebben nog niet van iedereen en werkplan 
ontvangen. Wij willen jullie verzoeken deze binnen twee weken op te sturen. 

Start pedagogische observaties:
In oktober starten wij met de pedagogische observaties op locatie. Sandra en Monique, 
onze bemiddelingsmedewerksters komen langs om observaties uit te voeren. Gaat het 
goed met de gastouder en haar gastkinderen? Krijgen de kinderen verantwoordelijke 
opvang in een veilige en liefdevolle omgeving? 
Zoals gezegd starten de bezoeken in oktober en vinden onaangekondigd plaats. Treffen 
we niemand thuis komen we een andere keer weer terug. 

Urenregistraties: 
Helaas komt het net iets te vaak voor dat de vraagouders te laat de uren accorderen. 
Wij willen iedereen vragen zich aan onderstaand schema te houden;

Via iRosa:
Gastouders: uiterlijk op de 20e van de maand hun uren in te vullen.
Vraagouders: uiterlijk op de 22e van de maand deze uren te accorderen. 

Cursus 2018:
In het 1ste kwartaal van 2018 vindt de herhalingscursus Meldcode Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling plaats.  Datum en locatie volgen nog. 



Dag van de gastouder!:
De Dag van de Leidster valt ieder jaar op de derde donderdag in september. Dus 
afgelopen donderdag 21 september was het bij ons Dag van de Gastouder! 
Onze waardering gaat dan ook uit naar al onze gastouders van Gideon’s Kids. Zij pakken 
elke keer weer hun taak serieus op en tonen liefde, betrokkenheid en flexibiliteit naar de 
gastkinderen en hun ouders. Wij zijn trots op jullie allemaal! 

Het vak van een leidster

Het vak van de leidster, 
denken mensen vaak, 

is een zeer eenvoudige taak. 
Lekker een beetje met kinderen spelen, 

en op zijn tijd fruit uitdelen. 

Als je zegt: "Het is best zwaar" 
dan vinden mensen dat maar raar. 

Het lijkt zo gemakkelijk, kinderen in een bak zand, 
en de leidster zit te zonnen op de rand. 

Maar wie zo denkt, die heeft het mis, 
het werk van een leidster is geen kattenpis! 

Observeren, rapporteren, 
luisteren naar ouders, 

beleefd reageren, 
thuis een fijne sfeer creëren. 

Niet chagrijnig zijn, 
maar warm en liefdevol, 

niet misselijk worden van een drol. 

Stimuleren en motiveren, 
steeds maar weer opnieuw proberen. 
Schoonmaken en alles opschrijven, 
over van alles op de hoogte blijven. 

Voorlezen en liedjes zingen, 
het bedenken van leuke dingen. 

Op ziektes en voeding letten, 
de kinderen op de wc zetten. 

En zo zijn er nog veel meer zaken, 
die het werk van een leidster zo veeleisend maken. 

Rijk word je er ook niet van, 
dus waarom doe je het dan? 

Het zijn de kinderen, 
die maken heel veel goed, 

ZIJ zijn de reden dat je het doet!!!! 




