
Even voorstellen  
 

 
Mijn naam is Hatice Bayraktar en ik ben 43 jaar. 
Ik ben getrouwd met Ismail en samen hebben we 
twee kinderen.   
Mijn zoon Berk is 14 jaar en mijn dochter Mira is 7 
jaar.  
Als peuterleidster/pedagoog ben ik 10 jaar 
werkzaam geweest bij een grote kinderopvang. 
Daarnaast heb ik ervaring opgedaan in een 
peuterspeelzaal. Dit heb ik altijd met heel veel 
plezier gedaan. Ik heb een PW3 en PW4 diploma. 
Tevens bezit ik een certificaat “ Eerste Hulp aan 
kinderen”. Ik heb bewust de keuze gemaakt om als 
gastouder te starten. Op deze manier kan ik 
kleinschalig, de kinderen een vertrouwd gezicht en 
een huiselijke sfeer aanbieden. Vanaf Maart 2017 
start ik als gastouder en bied ik opvang aan 
kinderen vanaf 8/9 maanden tot 4 jaar.  
 
 



Wat vind ik belangrijk 
~ dat elk kind zich mag ontwikkelen op zijn/haar  
   eigen manier/tempo 
~ samen met u te kijken en te handelen  
   naar de juiste opvoeding van uw kind 
~ uw kind zich thuis, veilig en vertrouwd voelt 
~ waarden en normen 
~ dat uw kind mag wennen aan mij en de omgeving 
~ uitdagende omgeving waar uw kind nieuwe  
   dingen ontdekt 
~ zowel binnen als buiten genoeg speelruimte 
~ verschillende speeltuintjes om naar toe te gaan 
~ leren samen spelen en samen delen 
~ creatief bezig zijn: thema’s zoals een verjaardag 
~ vaste dagritme 
~ vast bedje om te slapen 
~ voldoende keuze in speelgoed 
~ individueel aandacht voor elk kind  
~ dat uw kind vooral een leuke dag beleeft 
 

    



 
 
Waar zorgt de gastouder voor 
~ drinken 
~ brood en beleg 
~ tussendoortjes 
~ op feestelijke en/of speciale dagen wordt er voor  
   iets lekkers gezorgd 
 
Waar zorgt de ouder voor 
~ billendoekjes en luiers (u mag hier ook een pak   
   neerzetten) 
~ slaapzak 
~ reservekleding 
~ knuffel/speen 
~ fruit (hapje) en groentehapje 
~ fles en flesvoeding 
~ voeding bij een allergie, mocht dit afwijken van     
   normaal 



 
Slapen 
De kinderen slapen in een slaapkamer, die speciaal 
is ingericht voor de kinderen. Er is ruimte om rustig 
te kunnen slapen. Elk kind heeft zijn/haar eigen 
bedje/ eigen rustplekje en dit geeft uw kind een 
veilig/ vertrouwd gevoel. De slaaptijden worden in 
overleg met u vastgesteld.          
 

          
 
Opvangdagen  
De opvangdagen zijn op maandag, dinsdag en 
donderdag tussen    
 07.30-17.00 uur. 
In overleg kan uw kind eerder gebracht of later 
opgehaald worden. 
 
Het uurtarief is € 6,50 
 
 



 
 
Vakanties en afmelding 
Opvang op nationale feestdagen en mijn vakanties 
laat ik ruim van tevoren weten. Het is fijn als u de 
vakanties en vrije dagen, waarop u geen gebruik 
wilt maken van de opvang, tijdig aan mij doorgeeft. 
De afmeldtermijn is 4 weken van te voren. Wanneer 
u uw kind niet op tijd afmeldt, dan worden de 
afgesproken dagen/ uren in rekening gebracht. 
 
Ziekmelding 
Als uw kind ziek is, dient u dit zo snel mogelijk aan 
mij door te geven, zodat wij na overleg kunnen 
vaststellen of uw kind beter thuis kan blijven of toch 
naar de opvang mag komen. Wanneer uw kind bij  
’t Riddertje ziek wordt dan neem ik zo snel mogelijk 
contact met u op om te overleggen of uw kind mag 
blijven of dat u hem/haar komt ophalen. 
 
Bij een ziekmelding zullen de afgesproken 
opvangdagen gewoon in rekening worden gebracht. 
Als uw kind langer dan 1 week ziek is dan worden 
de dagen na deze week niet meer verrekend.  
 
Bij ziekte van mij laat ik zo snel mogelijk weten dat 
de opvang niet door kan gaan. 
 
 
 
 



 
 
Overige 
Ik vraag tijdens een intake schriftelijk goedkeuring 
voor o.a: 
medicijnen, op de buik slapen, vergoeding maaltijd, 
vervoer bij uitstapjes 
 
Gastouderbureau 
Ik ben aangesloten bij: 
Gastouderbureau Zorg voor mijn kind 
Tel.nr. 06-20153900 
Gastouderbureau ViaViela 
Te.nr. 06-14465662 
 
    LRK nr. 216584449 
 
De aanmelding en de urenregistratie zal via dit 
bureau verlopen d.m.v. een 
administratieprogramma via internet. Uitleg hierover 
krijgt u via het gastouderbureau. 
 
Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft 
u nog vragen, dan hoor ik deze graag. 
 
Groetjes en tot ziens! 
 
 
 
 
 



 
Gastouder ’ t RiddeRtje 

                                                                    

 
Adres: Ridderspoor 1 Venray, wijk Landweert   


