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     Informatiefolder   

 

WIE BEN IK?  

Even voorstellen 

 

Mijn naam is Liz Janssen-Saffrie, geboren op 6 

maart 1984 en getrouwd met Redney. Samen 

hebben wij 2 kinderen, Dim en Loua. Al van 

jongs af aan wist ik dat ik graag met kinderen 

wilde gaan werken. Na mijn afgeronde opleiding 

Sociaal Pedagogisch Medewerker niveau 4 ben 

ik eerst werkzaam geweest binnen de zorg. Kort 

daarna ben ik gaan werken in de kinderopvang 

en had ik al vrij snel de droom om voor mezelf te 

beginnen. Ik ben met veel enthousiasme deze 

droom achterna gegaan en heb op 3 april 2017 

Gastouderopvang Mini&Maxi geopend.  

Ik doe dit werk met ontzettend veel passie en 

plezier! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GASTOUDEROPVANG MINI&MAXI 

Kleinschalige opvang in een veilige en liefdevolle 

omgeving Gastouderopvang  

Mini&Maxi vindt plaats bij ons in huis. Aan de 

achterzijde van onze woning zit een aparte 

ruimte waar de opvang plaats vindt. Het is 

kleinschalig, maximaal 6 kinderen per dag. De 

opvang is veilig, kindvriendelijk ingericht en 

goedgekeurd door de GGD. Tevens wordt de 

opvang jaarlijks gekeurd door het 

gastouderbureau. Er zijn aparte slaapruimtes 

aanwezig voor de mini’s, er is een wc, douche en 

voldoende speelgoed voor elke leeftijd.  

 

Buiten is er een grote, omheinde tuin waar volop 

gerend, gefietst en gespeeld kan worden. In de 

nabije omgeving zijn er veel speeltuinen en het 

bos is op loopafstand.  

 

Gastouderopvang Mini&Maxi is geopend op 

maandag, dinsdag en donderdag van 7.30-18.00 

voor kinderen van 0-4 jaar. Het adres is 

Noordsingel 15 in Venray.  

 

Mijn visie is “Every mini deserves a crown”. Elk kind 

heeft zijn eigen talenten! Uw kind is uniek en heeft 

zijn eigen manier van leven en leren. Bij 

Gastouderopvang Mini&Maxi gaan we op zoek naar 

de talenten en interesses van uw kind. Ik help uw kind 

hierbij deze te ontdekken of te stimuleren. Om dit zelf 

te ontdekken en te ontwikkelen bied ik kinderopvang 

aan op geheel eigen wijze! Ik werk altijd met thema’s 

en verander daarbij regelmatig de ruimte en het 

spelmateriaal. Dit om continu aansluiting te vinden 

van de aandacht en fantasie van uw kind. In mijn 

opvang wil ik een veilige basis bieden zodat uw kind 

zich optimaal kan ontwikkelen. Mijn uitgangspunt is 

dat ieder kind zich hier thuis voelt en vanuit die basis 

spelenderwijs kan leren. 



 

2 
 

DAGINDELING  

Hoe ziet een dag bij Gastouderopvang 

Mini&Maxi eruit? 

 

Geen dag is hetzelfde. Het dagritme en de 

activiteiten worden dan ook aangepast aan waar 

de mini’s op dat moment behoefte aan hebben. 

Wel heb ik een vaste structuur met momenten 

die iedere dag terugkomen. Aan die momenten 

koppelen we liedjes die we zingen zodat deze 

voorspelbaarheid de mini’s een gevoel van 

veiligheid en vertrouwen geven. Het doel is om 

minimaal 1 keer per dag naar buiten te gaan, het 

liefst meerdere keren. Dit is afhankelijk van de 

leeftijden en slaapmomenten van de mini’s.  

 

Een gemiddelde dag ziet er ongeveer zo uit:  

 

 

 

OPVANG BABY’S 

In de opvang zijn maximaal 2 baby’s aanwezig 

per dag. Hierdoor is er genoeg persoonlijke 

aandacht. Ik volg de routine van de baby en de 

wensen van de ouders (voor zover dit mogelijk 

is). Er is een box en een schommelstoel 

aanwezig voor voldoende rust en 

speelmomenten.  

Ik houd rekening met de hoeveelheid prikkels.. 

Verder kijk ik goed naar de non verbale signalen 

en bied ik speelgoed aan wat past bij de 

ontwikkelingsfase van de baby. 

WENNEN  

Alle nieuwe mini’s mogen kosteloos 2 uur komen 

wennen. Dit wordt tijdens het koppelingsgesprek 

met de ouders afgestemd. 

 

 
 
 
 
 
 
Begin van de dag  
De kinderen worden voor 8.15u of na 8.45u gebracht. 
Dit omdat we soms Dim en Loua naar school mogen 
brengen. Er is voldoende ruimte voor de overdracht en 
het afscheid. De mini’s mogen lekker zelfstandig spelen. 
 
Tafelmoment  
Als alle mini’s er zijn gaan we aan tafel om de dag te 
starten. Dit doen we door het “goedemorgen-liedje” te 
zingen en elkaar daarbij te groeten met een high-five. 
We benoemen welke dag het is. Hierna gaan we 
gezamenlijk fruit eten en wat drinken. Als het fruit op is 
lezen we een boekje, aansluitend op het thema of 
zingen we passende liedjes. 
 
Spelen  
Als we van tafel zijn gaan we vrij 
spelen/wandelen/fietsen/knutselen/puzzelen/bouwen/ko
ken/bakken/buiten spelen etc. Dit is per dag 
verschillend. Ik kijk waar de mini’s behoefte aan 
hebben. De jongste mini’s doen evt. een 
ochtendslaapje. We maken regelmatig een uitstapje, 
lekker er op uit samen.  
 
Rustmoment  
Als de buikjes vol zijn hebben we een rustmoment. De 
kinderen die een middagslaapje doen gaan naar bed. 
De mini’s die niet meer slapen rusten even op de bank 
en gaan daarna vaak even puzzelen, een boekje lezen 
of we doen samen een spelletje/knutselactiviteit. 
 
Tafelmoment  
Als alle kinderen weer uitgerust of wakker zijn gaan we 
weer gezellig aan tafel om wat te eten en te drinken. 
Een koekje, stukjes groente of fruit met wat te drinken 
staan dan op het menu. Daarna lezen we samen een 
boekje of zingen we liedjes. Het kan voorkomen dat we 
dan ook de oudste mini’s ophalen van de basisschool 
met de bakfiets. Als dat het geval is gaan we nadien 
aan tafel met z’n allen.  
 
Spelen 
Als we van tafel zijn gaan we vrij (buiten) 
spelen/wandelen/fietsen/knutselen/puzzelen/bouwen/ko
ken/bakken etc. Dit is per dag verschillend. Ik kijk waar 
de mini’s behoefte aan hebben. We maken regelmatig 
uitstapjes, lekker er op uit samen.  
 
Einde van de dag  
Jaaaaaa…daar is papa of mama weer na een fijne dag 
bij Mini&Maxi. De kinderen worden opgehaald. Er is 
voldoende tijd voor de overdracht. Aandacht voor elkaar 
staat centraal. 
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OPENINGSTIJDEN  

Gastouderopvang Mini&Maxi is iedere maandag, 

dinsdag en donderdag geopend van 7.30-18.00.  

Andere tijden zijn wellicht in overleg mogelijk.  

Op de volgende dagen in 2023 is de opvang 

gesloten ivm vakantie/feestdagen of vrije 

dagen:  

 

   

TARIEVEN  

Het tarief voor de opvang in 2023 is €6.90 per 

uur. Dit tarief is exclusief bureaukosten en kan 

ieder jaar worden verhoogd.  

 

 

 

 

 

Dit is inclusief: 

• Brood(maaltijd) 

• Drinken (melk, ranja, thee)  

• Tussendoortjes  

• Luierdoekjes  

• Sudocrem, zonnebrandcrème (zonodig)  

• Knutsel en spelmateriaal  

 

Dit is exclusief:  

• Speciale (dieet)wensen omtrent voeding  

• Luiers  

• Flesvoeding  

• Groentehapjes voor baby’s 

 

Ik sta geregistreerd in het Landelijk Register 

Kinderopvang, dat wil zeggen dat ouders recht 

hebben op kinderopvangtoeslag.  

Mijn LRK-nummer is: 483310633  

Ik ben aangesloten bij Gastouderbureau Zorg 

Voor Mijn Kind. Voor meer informatie en tarieven 

van het gastouderbureau kunt u kijken op 

www.zorgvoormijnkind.nl  

 

VASTE CONTRACTUREN  

Hoe werkt het? 

 

De ouder(s) is/zijn de gastouder op basis van de 

afgesproken uren een vergoeding verschuldigd. 

Er wordt jaarlijks samen met de ouders een 

urenberekening gemaakt. De minimale afname 

per dag is 7 uur. Dit om rust en continuïteit in de 

opvang te bieden voor de mini’s.  

De afgesproken uren worden gedeeld door 12 

maanden, minus de vakantie/feestdagen/vrije 

dagen van de gastouder. Als ouders buiten mijn 

vakantie om vakantie hebben of hun kind(eren) 

komen om een andere reden niet, worden de 

uren gewoon betaald.  

 
Week 8  Carnavalsvakantie 
Ma 10 apr 2e paasdag 
Do 27 apr Koningsdag 
Ma 1 mei Vrije dag (familieweekend) 
Do 18 mei Hemelvaartsdag 
Ma 29 mei  2e pinksterdag 
Ma 3 juli  Vrije dag (bruiloft) 
Week 30-31-32  Zomervakantie 
Week 42  Herfstvakantie 
Week 52  Kerstvakantie 
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Het kan natuurlijk voorkomen dat uw kind(eren) 

een keer extra komt of langer blijft. Die extra uren 

houd ik bij en aan het eind van het jaar wordt er 

een herberekening gemaakt samen met het 

gastouderbureau. Wanneer ik ziek ben geweest 

of een extra vrije dag heb ingepland worden deze 

uren eerst van de extra afgenomen uren 

afgeteld. Wat overblijft wordt dan verrekend. Als 

het zou zijn dat een kind veel extra komt of 

structureel meer komt, maken we eerder een 

herberekening en kijken we samen of de 

overeenkomst eventueel aangepast moet 

worden. 

HOE WORDEN DE UREN BEREKEND?  

 

Voorbeeld: Pietje komt iedere maandag van 8.00-

17.00. Dat zijn 9 uur. Allereerst gaan we uit van 52 

weken. Hier gaan mijn vakanties/vrije dagen vanaf. 

Met vakanties/vrije dagen heb ik bijvoorbeeld op 

jaarbasis 7 maandagen vrij. 52-7= 45 weken 

45x9uur= 405 uur per jaar 405:12= 33.75 uur per 

maand 33.75x6.35= 202.50 euro per maand is wat de 

ouders van Pietje iedere maand betalen 

(excl.bureaukosten) 

 

Ouders betalen hierdoor maandelijks een vast 

tarief, weten zo waar ze aan toe zijn en de uren 

kunnen makkelijk bij de belastingdienst 

opgegeven worden zonder dat het teveel afwijkt 

(en er een naheffing evt. plaats vindt).  

 

Voor vragen, opmerkingen of meer informatie kunt u 

altijd contact opnemen met de gastouder via 

gastouderopvangminienmaxi@gmail.com of op 

06.54904505  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


