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1; INLEIDING
“Het mooiste wat
een kind kan
worden is zichzelf”

bevorderen van

een gediplomeerde

zelfstandigheid en het
aanbieden van

gezinscoach.

activiteiten die
aansluiten bij wat de
kinderen aangeven. De

Ik heb ervaring met
kinderen met een
beperking.

omgeving en het
spelmateriaal zijn
aangepast aan de
leeftijd en niveau van
de kinderen.
Dit is al sinds de start
van Jokidoki
Gastouderopvang in

Jokidoki

oktober 2007 de
leidraad in de opvang.
Het stimuleren en

dagen in de week open.

Gastouderopvang is 4
Opvang is mogelijk op
de volgende tijden:
maandag, dinsdag,

begeleiden van
kinderen, in de

woensdag en
donderdag van 7.30

leeftijd van 0-12 jaar,
om op te groeien tot
zelfbewuste,
zelfstandige tieners
die vol zelfvertrouwen
hun volwassen leven
tegemoet gaan.
Bij gastouderopvang
vindt de opvoeding en
verzorging plaats in
gezinsverband. De
accenten liggen op het
bieden van een
huiselijke omgeving en
begeleiding waarbij de
kinderen zich veilig en
prettig voelen (zich
welbevinden), het

t/m 17.30 uur (andere
tijden in overleg)
Om dit op een
professionele en
verantwoorde manier
te kunnen doen, heb ik
alle benodigde
diploma’s. Elk jaar
zorg ik dat ik
bijscholingen volg en
verruim ik mijn kennis
en ervaring. Ik ben
VVE gecertificeerd en
gespecialiseerd in
baby opvang en ben

2; De Gastouder

wil ik graag een

de kinderen zich

Ik ben Jolanda Leurs de Boer, 1973
geboren. Moeder van 2

gezellig, veilig en
vertrouwd thuis

uitleven met de
verkleedkleren.

bieden.

kinderen. Xander 1999
en Jennifer 2003. En
getrouwd met mijn
maatje Michel, 1968
geboren. We zijn
allemaal gek op dieren
en we hebben twee

Ik ben een
voorstander van de
drie r’s, rust, reinheid
en regelmaat. Ik ben
heel creatief en vind
het heerlijk om met
de kinderen te
knutselen en
spelletjes te doen.
Achter onze tuin is
een speeltuin waar de
kinderen heerlijk
kunnen spelen. En ook
in onze eigen tuin is
ruimte genoeg om
lekker op de

hondjes. Omdat ik als
moeder wel graag
wilde werken, maar er
ook altijd voor mijn
kinderen wilde zijn,
heb ik ervoor gekozen
om thuis te werken. En
ik werk al sinds mijn
16e met kinderen, dus
voor mij was het een
logische stap om
gastouder te worden.
Voor de kinderen die
ook werkende ouders
hebben, die buiten de
deur moeten werken,

trampoline te springen
of andere
buitenspelletjes te
doen. Ook is er in de
directe omgeving een
voetbalveld en een
speeltuin. In 10
minuten zijn we bij
het natuurgebied en
kunnen we de eendjes
voeren of een
wandeling maken.
Bovendien hebben we
speelgoed voor alle
leeftijden en kunnen

Ook voor de kleinste
kinderen is er
ruimschoots speelgoed
en knuffeldieren en
boekjes om zich te
laten vermaken.
Verder probeer ik
zoveel mogelijk te
kijken naar de
behoeftes van de
kinderen en daaropin
te spelen, zodat ieder
kind de aandacht
krijgt die het
verdient.

aanwezig voor de

3; De locatie

ontwikkeling op alle
gebieden. Er wordt

Jokidoki
Gastouderopvang is
gevestigd in de wijk
Beijum, in Groningen.
De opvang vindt plaats

Er is een grote tuin

in onze eigen woning.
Er is voldoende ruimte

die voorzien is van
allerlei speelmateriaal

om te spelen, slapen,

en veel zonwering.

eten en verschonen. In
de huiselijke sfeer
kunnen de kinderen

Bij Jokidoki
Gastouderopvang zijn
ook twee hondjes
aanwezig. De maatjes
van alle kinderen. Er
zijn duidelijke regels

veilig spelen en
ontdekken. De
kinderen voelen zich
prettig en thuis.

met thema’s gewerkt
en alle feestdagen
worden gevierd.

We zijn veel buiten.
Het liefst elke dag.

over Chester en
Marley. De kinderen
zijn nooit alleen met
Chester en Marley.

Natuurlijk gaan we ook
gezellig picknicken in
de tuin.
De woning voldoet aan

We hebben ook een
groot krijtbord.

alle veiligheidseisen en
hygiëne-eisen die
gesteld worden door

4; De opvang

de GGD. Elk jaar
wordt de woning

Jokidoki
Gastouderopvang mag
maximaal 6 kinderen
tegelijk opvangen in de

gecontroleerd.
Er zijn aparte
slaapruimtes voor de
kinderen en er zijn
buitenbedjes
aanwezig.

leeftijd van 0 t/m 12
jaar.
Binnen is ook voor alle
leeftijden speelgoed

Jokidoki
Gastouderopvang
heeft meerdere
achterwachten

beschikbaar. Een

gezamenlijk

berekend en krijgen

achterwacht mag pas
ingeschakeld worden

afgesproken of de
opvang wel of niet

ouders ook vergoeding
voor deze uren.

bij een noodgeval. De
achterwacht mag de
gastouder niet

door gaat. Eventueel
kan er een bedenktijd
van een week

vervangen. De
achterwacht is binnen

afgesproken worden.
Na die week vervalt de

15 minuten bij

garantie van een

Jokidoki
Gastouderopvang en

plekje bij Jokidoki
Gastouderopvang.
Zonder getekend
contract is er geen
opvang mogelijk.

Bij het
kennismakingsgesprek
worden de

De vakanties en vrije
dagen worden
ruimschoots van te
belt dan direkt de
ouders van de
aanwezige kinderen.
De kinderen dienen
dan binnen een half
uur opgehaald te
worden.
Kennismaken kan op
verschillende tijden en
dagen. Tijdens de
kennismaking kunnen
alle vragen
beantwoord worden.
Alle wensen en
verwachtingen van
elkaar kunnen
besproken worden en
naar aanleiding
daarvan wordt er

voren door Jokidoki
Gastouderopvang
bekend gemaakt.
Erkende nationale
feestdagen is Jokidoki
gastouderopvang dicht
en conform de
regelgeving van de
kinderopvang worden
deze erkende
feestdagen wel

voorwaarden van de
opvang op papier
meegegeven. Bij het
tekenen van het
contract ga je
automatisch akkoord
met de voorwaarden.

5; Dagindeling
Jokidoki
Gastouderopvang
heeft een vast
dagritme. Dit vinden
kinderen heel prettig
en het geeft hun
houvast.
Tussen 9 en 9.30
wordt er fruit
gegeten.
Daarna gaan we naar
buiten. Lekker
wandelen of in de tuin.
Soms gaan we naar

een kinderboerderij

De kinderen die nog

respect met elkaar en

of doen we een ander
leuk uitje……

slapen krijgen daar
alle gelegenheid voor.

met de spullen
omgegaan.

Bij slecht weer gaan
we binnen boekjes
lezen/liedjes
zingen/muziek
maken/met het thema
bezig/puzzelen/leren
we kleuren, vormen,
tellen, gaan we
spelen…….

Ik ben een
voorstander van
regelmaat en rust en
“van slapen word je
groot”
Alle “buiten de deur”

Bij Jokidoki

activiteiten die we
doen worden dus ook

Gastouderopvang

gedaan als de
“slapende” kinderen
wakker zijn.
De kinderen krijgen
ook veel gelegenheid
om zelf te spelen en

Tussen 12 en 13 uur
lunchen we.

ontdekken.

buiten/knutselen/naar
een kinderboerderij/

mee geholpen met
tafel dekken en ook
weer met afruimen.

zelfvertrouwen zijn
een belangrijk

en opvoeding
“Het mooiste wat een

in de ochtend wel
doen.

Bij alle eetmomenten
worden er handen
gewassen en wordt er

emoties en hoe daar
mee om te gaan.
Zelfstandigheid en

6; Leefklimaat

wandelen/spelen….
Eigenlijk ook alle
mogelijkheden die we

eten we weer fruit.

wensen en behoeften
van de kinderen. Er is
veel aandacht voor

onderdeel in de
opvang.

Daarna gaan we naar

Tussen 15 en 15.30 uur

wordt veel rekening
gehouden met de

kind kan worden is
We doen wel aan
samen spelen, samen
delen. Oplossend
denken wordt veel
aandacht aan besteed.
Alle kinderen horen
erbij en er wordt met

zichzelf”. Elk kind is
uniek en ontwikkelt
zich door beinvloeding
van ouders, familie,
andere kinderen en de
gastouder. Van
iedereen leer je.
Wederzijds respect
en goede
communicatie is dan
heel belangrijk. Een

goed contact tussen

Ik vertel altijd wat ik

Er wordt altijd

alle partijen is
essentieel.

of we gaan doen en
besteed veel tijd en

benoemd wat de
kinderen goed doen.

aandacht aan uitleg.
Kinderen krijgen altijd
de tijd en ruimte om

Bepaald gedrag wordt
bijgestuurd indien
nodig.

Bij Jokidoki
gastouderopvang
worden de gevoelens
van de kinderen heel
serieus genomen en de
kinderen worden
gestimuleerd
zelfstandig te spelen
en te ontdekken.
Indien nodig krijgen
de kinderen hulp. Er

te reageren. Er zijn
duidelijke regels in
wat mag en ik houd mij
altijd aan de afspraak.
Ik ben heel
consequent en bied
veel structuur. Door
de aandacht, door tijd

wordt goed gelet op
signalen van de
kinderen en daar

uitgepraat en er wordt
weer goed gemaakt.
Elk kind wordt

wordt altijd positief
op gereageerd. Er
wordt gekeken naar
oorzaken en ik laat
merken dat ik de
kinderen begrijp en de
kinderen krijgen de
nodige emotionele
ondersteuning. Gedrag
is altijd logisch!

Conflictjes worden

benaderd op hun eigen
ontwikkelingsniveau en
naar leeftijd.
te nemen voor wennen
en actief luisteren
naar gevoelens, voelen
kinderen zich heel
veilig. Jokidoki
gastouderopvang
wordt een tweede
thuis.
Een positieve
benadering is bij
Jokidoki
gastouderopavng
belangrijk.

7; Stimuleren
van de
ontwikkeling
Ieder kind is anders
en ontwikkelt zich ook
anders en doet dit in
een eigen tempo.
Ondanks dat de
kinderen hier in de
opvang zijn, vind ik het
belangrijk dat de
kinderen voelen dat ze
onderdeel zijn van ons
gezin. Het hele gezin

heeft een goede

kleuren, knippen,

relatie met de
kinderen en ieder

plakken, schilderen. Er
worden vele soorten

heeft hier een eigen
plek in het gezin. Daar
horen ook taakjes bij

materialen gebruikt.

zoals helpen tafel
dekken en afruimen en

En is een thema nog
niet genoeg ontdekt,

doekje over de tafel,

dan blijft het thema

speelgoed opruimen,
plantjes water geven,
boodschapjes doen.
Allerlei dagelijkse
klusjes.

wat langer doorgaan.

Jokidoki
Gastouderopvang

8; De verzorging

werkt met het VVE

Eten, drinken en
spulletjes.
Ik ben niet in het
bezit van luiers,
flessen, extra kleding
voor ongelukjes.
Als er door ons
drinken, eten, fruit
wordt verzorgd
berekenen we een
vergoeding. Zelf,
drinken voor de hele
dag, fruit voor 2
fruitmomenten en
eten voor de lunch
mee geven kan
natuurlijk ook.

progamma KIKI. We
werken met thema’s
die aansluiten op de
belevingswereld van
de kinderen. Met
woordkaarten en
spellen en knutsels,
We doen veel
spelletjes en doen veel
aan taal. Voorlezen,

maar ook buiten, is er
veel te ontdekken met
de thema’s.

zingen, muziek maken,

De behoefte van de

uitleggen en alles

kinderen blijft voorop
staan dus we slaan ook

benoemen.
Buiten spelen doen we
elke dag en daar
ontwikkelen we onze
grove motoriek. Leren
we balans en
lichaamsbeheersing.
Binnen zijn we veel
bezig met de fijne
motoriek. Puzzelen,

wel eens een dag over.

Er zijn voor alle
kinderen bedjes
aanwezig om in te
slapen.

Alle materialen en
beddengoed,
slaapzakken etc.
worden dagelijks
schoongemaakt. Er
wordt regelmatig door
iedereen handen
gewassen en neuzen
worden
schoongehouden.
De persoonlijke
verzorging wordt elke
dag aandacht
aanbesteed. Met
thema’s komt
tandenpoetsen, je
lichaam en ziek zijn
ook allemaal aan de
orde.

hoofdpijn,
luchtwegklachten etc, bij
zowel kinderen als
ouders, valt onder ziek
en dan kunnen de
kinderen en ouders helaas
niet naar de opvang
komen.
Brengen is bij de
voordeur, ouders blijven
buiten, op 1,5 meter
afstand. Ophalen is bij

Bij ziekte van het kind

de voordeur, ouders

worden de

blijven buiten, op 1,5
meter afstand. Ook de
ouders onderling, mocht

de afgesproken uren

tegelijk kinderen worden

doorberekend. Is/zijn

gehaald, houden onderling

jouw kind(eren) langer

1,5 meter afstand. Kom
zonder broertjes of
opvang zitten, of die dag

die niet afgenomen

niet in de opvang zitten.

worden vanwege

ziekte van de gastouder)

hieronder beschreven.
Onder ziek zijn vallen nu
ook alle kenmerken van
het covid-19 virus.
Neusverkouden,
snottebel, verhoging
vanaf 37,5, koorts vanaf
38, keelpijn, hoesten,

betaald u alleen de
contracturen. De uren

de corona crisis (ook bij

er strengere regels dan

dan 6 weken, ziek

zusjes die niet in de

De opvangkosten tijdens

Door de coronacrisis zijn

opvangdagen volgens

het zo uitkomen dat er

je kind alleen ophalen,

Ziekte.

afgesproken

ziekte van het kind,
kunnen niet ingehaald,

worden doorberekend, dit

verplaatst of geruild

is ook nodig om recht te

worden. Is jouw kind

houden op de

ziek en heeft jouw

kinderopvangtoeslag.

kind geen (ernstig)

Als er geen

besmettelijke ziekte,

bijzonderheden of een

mag jouw kind,

pandemie zijn geldt;

afhankelijk van de

Bij ziekte van de
gastouder is geen
betaling verschuldigd.

ziekte, in overleg
komen. Heeft het kind
koorts, diarree of
geeft het over dan is
opvang niet mogelijk.
Als het kind in de

ochtend, voor het

opvang niet meer aan

mee met de geplande

brengen, al een

kan.

uitstapjes en red de

paracetamol heeft
gekregen, is het niet
mogelijk om het kind,
zonder overleg, te

Ouders verwachten
van mij de goede
zorgen voor hun

kleine het om mee te
gaan de hondjes uit te
laten. Er is ook een
verantwoordelijkheid

brengen. Jokidoki mag

naar de andere

geen medicijnen geven.

gezinnen. De andere

Ziekte of niet fitte

kinderen kunnen ook

indruk, dient altijd

besmet worden en dat

voor het brengen

heeft invloed op de

gemeld te worden.

gezinnen die ook met

Jokidoki moet ook

werk zitten. Dat geld

rekening houden met

natuurlijk ook voor

de andere kinderen

mijn gezin en mijn

qua besmetting en

kind(eren) Ten alle

eigen gezondheid. Ik

voor eventuele

tijden. Dat is ook wat

kan ook ziek worden

zwangere moeders en

we afspreken met een

en dan heeft iedereen

baby’s.

contract. Dat is ook

een probleem.

wat elk kind verdiend.

ziek kind in de opvang

Om dat te kunnen
waarborgen voor alle
kinderen in de opvang,
verwacht ik dan ook
van ouders, dat er

Een

hoeft geen probleem
te zijn, sommige
kinderen liggen lekker
onder een dekentje op
de bank, maar andere

voordat een ziek kind
Is jouw kind ziek en

gebracht wordt, goed

breng je het, na

nagedacht wordt over

overleg, bij Jokidoki,

de gevolgen voor het

dien je goed

kind als het ziek naar

bereikbaar te zijn om

de opvang gaat. Kan

jouw kind eerder op te

jouw kind mee naar

halen mocht het

buiten? Kan je kind

ziektebeeld
verergeren of je kind
de drukte van de

kinderen willen graag
de hele dag lekker op

schoot hangen. Dan is

mogelijk. Maar overleg

Er worden vaste breng

het de vraag of het

in deze gevallen is

en haaltijden

haalbaar is om het

zeer wenselijk.

afgesproken. Met

zieke kindje de

deze tijden houd ik

aandacht te kunnen

rekening met het

geven die het nodig

geven van flesjes, naar

heeft met alle andere

bed brengen of uit

opvangkinderen die

bed halen, het

ook mijn aandacht
verdienen en nodig
hebben. Vandaar dat
zieke kinderen
brengen niet zonder
overleg zo maar kan.
Een kind is immers ook

het liefste bij de
ouders thuis als ze
ziek zijn.
In overleg is veel
mogelijk. Als kinderen
koorts hebben door
het krijgen van
tandjes of doordat ze
een prikje hebben
gehad of door andere
verklaarbare redenen
zich niet fit voelen, is
opvang vaak wel

Mochten er andere
situaties voor komen
waardoor u beslist uw
kind(eren) niet te
brengen terwijl
Jokidoki
Gastouderopvang wel
open is, dan is dat een
eigen keuze en worden
de uren in rekening
gebracht. De uren zijn
met een contract
ondertekening voor
jou gereserveerd.
Deze uren kunnen niet
altijd geruild of
verplaatst worden.
Jokidoki zit, over het
algemeen, alle dagen
vol. Dus is er vaak
geen plek.

verschonen, naar
buiten gaan, knutselen,
fruit eten etc. Mijn
planning en tijdschema
valt dus in duigen als
er van de breng- en

ophaaltijden
afgeweken wordt! Ook
al is dat maar 10
minuten! Kinderen
moeten dan onnodig
wachten op hun flesje

9; Informatie en
uitleg over de
gang van zaken
bij Jokidoki;

of verschoning!! Als op
tijd komen echt niet
lukt, laat het even
tijdig weten, dan kan
ik mijn planning
aanpassen en hebben
de kinderen er geen
hinder van. Jouw

kind(eren) op de dag

die dag. De

afstand, vervoer ik de

van opvang later

afgesproken uren

kinderen in de auto.

brengen dan was

worden berekend.

afgesproken, is in

overleg geen
probleem, maar de
eerste afgesproken
tijd geldt voor de te

Voor de rust in de

Sociale media,

opvang is het

Jokidoki gaat mee met

belangrijk dat er

de tijd en heeft

weinig breng en

Instagram, Facebook,

haalmomenten zijn. Er

Blog en een website.

is dus een minimale

Op deze sociale media

afname van uren per

gebruik ik foto’s van

dag. Minimale afname

de kinderen. Jokidoki

per dag is 6 uur. Een

gaat daar heel

contract met Jokidoki

zorgvuldig mee om. Er

kan vanaf 8 uur per

wordt goed bekeken
wat er wel en wat er

betalen uren. Overleg

niet geplaatst wordt.

over later brengen

Mocht je hier bezwaar

dient minimaal een dag

tegen hebben, dan kan

voor de opvang dag

je dat aangeven. Er

bekend te zijn. Dit

worden nooit namen

houdt niet in dat er
automatisch een
urenverschuiving
plaats vindt. De
ophaaltijd blijft staan,

genoemd.
week. Flexibele opvang
is maatwerk en niet
altijd mogelijk.

dus wordt, in overleg,

Vervoer

de ophaaltijd ook

Jokidoki is in het

later, dan worden die

bezit van een auto. In

uren doorberekend.

dit vervoersmiddel

Later ophalen is niet

zitten goedgekeurde,

altijd mogelijk! Jouw

veilige zitjes voor alle

kind(eren) eerder

kinderen. Afhankelijk

ophalen is mogelijk,

van het weer en de

maar heeft geen
invloed op de
afgesproken uren van

10;
Gepubliceerde
stukken;
Toen ik begon als
gastouder kreeg ik er
een heleboel kinderen
bij. Supergezellig! Als
de kinderen
eenmaal gewend zijn
dan worden het
gewoon “parttime”
gezinsleden. Ook voor
onze kinderen zijn
de oppaskinderen
broertjes en zusjes
voor af en toe. Ik heb
er spijt van dat ik dit
vak niet eerder ben
gaan uitoefenen. Maar
waar ik nooit echt
rekening mee had
gehouden….. de”
parttime” gezinsleden
gaan ook een keer hun
eigen weg.

Als de kinderen de
leeftijd van 4 jaar
bereiken, of in
sommige gevallen de
leeftijd van 12, dan
begint er een nieuwe
fase in hun leven en

moet ik de kinderen
loslaten….
Bij mijn eigen
kinderen vind ik dat al
heel erg en ben ik er
best wel slecht in.

Ik moet me er echt
bewust toe zetten om
de kinderen los te
laten en er
verstandelijk mee
omgaan en dan even
niet te veel naar mijn
gevoel luisteren. Maar
met de oppaskinderen
vind ik het net zo erg!
Op dit moment zit ik
in zo’n loslaat proces….
Daniel (zie foto’s) is 4
en maakt nu de
overstap naar de
basisschool. Elke keer
als Daniel weer
opgehaald wordt door
zijn ouders dan laat ik
een beetje los,
maar dan omhelst hij
me en krijg ik een
dikke knuffel en dan
wil ik eigenlijk
helemaal niet loslaten!

Gelukkig voor mij is
Daniel een poosje
langer bij me, omdat
hij langzamer went en
nog maar drie
ochtenden naar de
basisschool gaat. Zo
kunnen wij ook
langzaam wennen aan
een leven zonder
“parttime” gezinslid
Daniel. En hoeven we
niet van de ene op de
andere dag los te
laten……
Jolanda Leurs,
Jokidoki
Gastouderopvang

De trampoline is
favoriet bij de
kinderen!
Maar het resultaat
mag er zijn!

Er worden veel
vriendschappen
gesloten….

Toet toet…..

Bellenblazen en de
bellen proberen te
vangen…

Muziek maken is altijd
feest….

De geitjes herkennen
ons al….
Schilderen is
superleuk en spannend!

Ook de meiden kunnen
goed autorijden!!

We doen altijd ons
best om leuke
Moederdag en
Vaderdag cadeautjes
te maken…

Lampionnen maken
voor Sint Maarten….

Elk jaar gaan we de
koeien bezoeken….
Super leuk!

Kabouters zoeken in
het bos…

Sinterklaasliedjes
Elk jaar is er een

zingen….

Jokidoki barbecue
zodat alle ouders
elkaar ook leren
kennen….

Lekker spelen….

Elk jaar gaan we
appels plukken in een
fruitgaard….

Kan je de slaap niet zo

Altijd blij om elkaar

goed vatten? Ga je
lekker in de
draagzak….

weer te zien….

Met de rivierstenen
en bilibo’s kunnen we
mooi balans oefenen.

De wobbel kan je ook
gebruiken als brug!
Nienoord is ook altijd
een feest om samen
naar toe te gaan…
Ook feeën zijn welkom
in de opvang….
Ook onze zintuigen
worden aan het werk
gezet….
Bij hoge temperaturen
spelen we lekker met
water….
Als je geschminkt wil
en mag worden, dan
kan dat….

Even een ijsje eten op
het terras…

Contact gegevens;
Jolanda Leurs
Jensemaheerd 59
9736 CD Groningen
0647365872

Facebook;
https://www.facebook.com/pages/Jokidoki-Gastouderopvang/179842212080872

Blog;
http://jokidokigastouderopvang.blogspot.nl

Landelijk register nummer 721463356
Kvk nr. 01124807

Website;
www.jokidokigastouderopvang.nl

