
Gastouder Wendy Maashees 

Gastouder voor kinderen van 0-4 jaar 

Mijn naam is Wendy Kersten. Ik ben getrouwd met Wiljan en samen hebben we 3 
kinderen, Eric, Dian en leon. 
Sinds november 2010 ben ik officieel gastouder. Voor 2010 heb ik naast mijn eigen 
kinderen verschillende keren langdurig opvang verleent aan kinderen van 0-4 jaar. 
Naast het Gastoudercertificaat heb ik ook het vereiste EHAK-diploma (EHBO voor 
baby’s en kinderen). Ik sta geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. 
Sinds april 2020 ben ik in het bezit van het diploma kindercoach. 

Mijn kinderopvang is kleinschalig en heeft een huiselijke sfeer. De opvang vindt ook 
plaats in het huis van de gastouder. Ik vind het erg belangrijk dat de kinderen zich 
kunnen ontwikkelen op hun eigen manier en in hun eigen tempo met altijd dezelfde 
“leidster”. 

Huisregels Gastouder Wendy 

Openingstijden 
Dinsdag, woensdag en donderdag tussen 7.30 uur t/m 17.30 uur 
Minimaal 7 uur per aangevraagde dag. 

Brengen en halen 
• ’s morgens kunnen de kinderen gebracht worden tot 9. 00 uur.

 Mocht u uw kind later ophalen dan afgesproken, door eventueel een file, laat het dan 
altijd even weten, deze extra uren worden doorberekend. 

De zeven R’s 
Ik werk met de zeven R’s, deze houden het volgende in: 
* Rust: genoeg rust en slaapmomenten.
* Regelmaat; vaste activiteiten op vaste momenten en rituelen voor bepaalde

Activiteiten, zoals naar bed gaan en eten.
* Reinheid: letten op hygiëne en de omgeving schoon en netjes houden.
* Ruimte: aandacht voor de inrichting van de ruime en voor de ruimte die het kind nodig

heeft voor zijn/haar ontwikkeling.
* Respect: voor het kind en elkaar.
* Reflectie: voortdurend nadenken over het pedagogische beleid en het verbeteren van

de kwaliteit.
* Resultaat, tevreden kinderen, ouders en gastouder.



Waar zorgt de gastouder voor 
• Drinken: water, aanmaak, melk 
• ’s middags brood met beleg 
• Tussendoortjes, extra’s 
• Billendoekjes 

 
Waar zorgt de ouder voor 

• Luiers 
• Ontbijt (tot 8.00 uur) indien nodig 
• Fles en flesvoeding 
• Fruit 
• Fruithapje/groentehapje  
• Indien nodig, een warme maaltijd 
• Reservekleding setje 
• Speen en/of knuffel 
• Voeding bij een allergie  

 
Ziekte kind 
*Is uw kind ziek? Neem dan zo snel mogelijk contact op voor overleg. 
*Als een kind koorts heeft, hoger dan 38 graden, wordt er contact met u opgenomen en 
overlegt over de opvang. 
*Als de groepsbezetting het toelaat en uw kind zich goed genoeg voelt, is het mogelijk 
om de opvang door te laten lopen. 
*Als uw kind zich dusdanig niet goed voelt en naar een arts moet of als er sprake is van 
besmettingsgevaar, zal uw kind wel opgehaald moeten worden. Dan dient de ouder het 
kind zo spoedig mogelijk, nadat de gastouder hierover heeft gebeld, te komen ophalen. 
*Als uw kind wegens ziekte niet naar de opvang komt, hoor ik dit graag van u. Het is van 
belang dat u mij op de hoogte stelt wanneer uw kind een besmettelijke ziekte heeft. Ik 
kan dan andere ouders inlichten over een mogelijk besmettingsgevaar. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan het gevaar van waterpokken bij een zwangere vrouw. De uren worden 
gewoon doorberekend. 
 
Ziekte gastouder 
Als de gastouder of 1 van haar gezinsleden ziek is en de opvang kan niet doorgaan, zal de 
gastouder dit zo snel mogelijk doorgeven. Als de gastouder niet beschikbaar is i.v.m. 
ziekte zullen deze uren niet doorberekend worden. U bent zelf verantwoordelijk voor 
het zoeken van een vervangende gastouder, het GOB kan u daarmee eventueel helpen, en 
de gastouder heeft een aantal telefoonnummers van gastouders, die de gastouder u kan 
doorgeven indien gewenst. 
 
 
 
 
 
 



Zindelijkheid 
Op het moment dat het kind geen ongelukjes meer heeft bij gastouder en het zelf 
aangeeft gaat het luierbroekje uit. De gastouder bepaald wanneer dat moment is. De 
gastouder werkt niet met een potje vanwege hygiënische redenen.  
 
Vakantie en afmelden 
*op (nationale) feestdagen  is de opvang gesloten, carnavalsmaandag en dinsdag, 2de 
paasdag, 1x in de 5 jaar bevrijdingsdag, koningsdag, Hemelvaartsdag, 2de pinksterdag, 
kerstdagen, oudejaarsdag en nieuwjaarsdag. 
*de gastouder probeert begin van het jaar een vakantieschema voor het komende jaar 
te maken. Mocht dat niet lukken, wordt het ruimschoots van te voren aangegeven! 
*De vakantie en vrije dagen van gastouder worden niet doorberekent. Vraagouders 
mogen 3 weken vakantie opnemen zonder deze door te betalen. (deze weken mogen 
afzonderlijk van elkaar genomen worden, mits je het 1 maand van te voren doorgeeft). 
Mocht de (grote) vakantie tegelijk vallen met gastouder worden de 3 weken wel 
gerekend als vakantie opname. 
* m.u.v. de 3 weken vakantie die de vraagouder zelf mag invullen worden de contract 
uren altijd doorbetaald als de opvang open is.  
*als er sprake is van zwangerschapverlof of langdurige ziekte van ouders en/of 
kind(eren) dan blijven de uren van het kind(eren) dat al naar de opvang gaat gewoon 
doorlopen. 
 
Betrokken gastouderbureaus 
Viaviela, contactpersoon: Kim Janssen 
www.viaviela.nl locatie venray 
Tel: 06-14465662 
 
Zorg voor mijn kind 
Tel. 06 20153900 
Contactpersoon: Job Wijnen 
 
De urenregistratie zal via het gastouderbureau verlopen d.m.v. een 
administratieprogramma via internet. Goedkeuring van de uren en betaling moet gedaan 
zijn voor de 7de van de opvolgende maand. 
 
Mocht u na het lezen van deze huisregels nog vragen hebben, kunt u me appen, mailen 
en/of bellen. 
Mail: wendykersten.nl@gmail.com 
Tel: 06-20846247 
 
 
 
 

http://www.viaviela.nl/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=zorg+voor+mijn+kind
mailto:wendykersten.nl@gmail.com

