VISIE
Wat wij belangrijk vinden
Zouden wij onze eigen kinderen hier willen plaatsen? Dat is de belangrijkste vraag
die wij onszelf stellen bij het selecteren van onze gastouders. We willen kinderopvang
bieden waar kinderen veilig zijn en zich op hun gemak voelen. We vinden het belangrijk
dat het kind met plezier naar de oppas gaat en daar lekker kan spelen met andere
kinderen.
Onze gastouders stimuleren de kinderen die ze opvangen in een omgeving waar ze zich
vrij kunnen bewegen en ontwikkelen. Ze stellen waar nodig grenzen en doen dat met
respect voor het kind. Om dit te waarborgen hebben wij een pedagogisch beleidsplan
opgesteld waar gastouders zich aan verbinden als ze voor ons gaan werken.
In ons pedagogisch beleidsplan beschrijven wij onze visie. Hierbij gaan wij uit van de
vier pedagogische basisdoelen van professor Riksen-Walraven. Dit zijn:
-

Veiligheid: het huis van de gastouder moet een veilige basis zijn, een tweede
‘thuis’ waar kinderen zich ontspannen en zichzelf kunnen zijn. Doel: het kind
voelt zich veilig en gewenst.

-

Ontwikkeling van persoonlijke competenties: gastouders stimuleren op een
positieve manier de ontwikkeling van persoonskenmerken van de kinderen.
Doel: het kind ontwikkelt onder meer veerkracht, zelfvertrouwen en creativiteit.

-

Ontwikkelen van sociale competenties: gastouders helpen de kinderen bij het
ontplooien van sociale kennis en vaardigheden. Doel: het kind leert onder meer
communiceren, samenwerken en ruzies oplossen.

-

Waarden en normen: gastouders brengen de kinderen de waarden en normen bij
van de samenleving waar zij deel van uitmaken. Doel: het kind leert respectvol te
zijn naar anderen en begrijpt wat acceptabel is en wat niet.

Overleg met de ouders
Bij de invulling van deze visie overlegt de gastouder met de ouders van het kind. Er
worden afspraken gemaakt over onder meer dagritme en regels en elke dag vindt er een
uitgebreide overdracht plaats tussen ouder(s) en gastouder aan het begin en het eind
van de opvang.
Op deze manier zal de gastouder zo veel mogelijk kunnen aansluiten bij de opvoeding
die het kind thuis krijgt.

