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Betreft: Zienswijze Gastouder BijLein GGD bezoek d.d. 07-05-2018

Hoewel het bezoek van Mw. Annemarie van Alst erg ongelegen kwam (ik 
stond op het punt met mijn vijf gastkinderen naar de fontein in het dorp te 
gaan), heb ik het als plezierig ervaren. Ik had de mogelijkheid over mijn eerste
‘schrik’ heen te komen en rustig de vragen van Mw. van Alst te beantwoorden. 

Een van de opmerkingen van Mw. van Alst betrof de hoeveelheid speel- 
en spelmaterialen in mijn opvang. In de ruim 16 jaar die ik nu als gastouder 
werk, heb ik veel gastkinderen gehad. Ik vond en vind het belangrijk de 
kinderen te volgen in hun ontwikkeling én hun interesses, met wellicht als 
gevolg een wat grotere hoeveelheid speelgoed dan de gemiddelde gastouder. 

Daarnaast werk ik geregeld met kinderen met een (duidelijke) 
ontwikkelingsvoorsprong. Dit zijn kinderen die, over het algemeen, sneller zijn 
uitgespeeld, meer afwisseling willen en vooral meer uitdaging zoeken. Op de 
woensdagochtenden ben ik, sinds half mei 2018, gestart met de Slimme Peuter
Club, speciaal voor peuters met een ontwikkelingsvoorsprong; om samen met 
ontwikkelingsgelijken op onderzoek uit te gaan.

Hoewel meerdere gevoelige kinderen zich bij mij en in mijn opvang goed 
op hun gemak voelen, is begin dit jaar het plan ontstaan te gaan werken met 
themakisten. Deze themakisten zullen bewaard worden in een externe opslag. 
Hoewel er inmiddels al veel, vooral knutselmateriaal,  buitenshuis opgeslagen 
is, verwacht ik de komende maanden nog bezig te zijn met het uitzoeken van 
mijn spel- en speelmateriaal. 

Ik verwacht niet dat ik ooit een, in mijn ogen, ‘lege’ opvangruimte zal 
hebben. Ik zie graag dat kinderen zich uitgenodigd voelen te gaan spelen of te 
relaxen met een prentenboek, naast de groepsactiviteiten, spelletjes en STEAM
activiteiten (Science, Technology, Engineering, Art en Mathematics) die we 
doen.

Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op mijn website 
www.gastouderbijlein.nl, op de Facebook pagina van Gastouder BijLein óf de 
Facebook pagina van Slimme Peuter Club bij Gastouder BijLein.

Met vriendelijke groet, Marjolein Mooijman-Merks
Gastouder BijLein
06 28538965
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