MijnGastouderopvang
gastouderbemiddeling tussen ouders en gastouders

Beste (aanstaande) gastouder,
Datum gesprek: ...........................
Binnenkort vindt er een kennismakingsgesprek plaats tussen jou en de ouders die graag
gebruik maken van de gastouderopvang die jij wil aanbieden.
Gastouderbureau MijnGastouderopvang heeft een lijst van de gespreksonderwerpen
gemaakt, waarvan je gebruik kunt maken bij dit gesprek.
Wij hebben geprobeerd de belangrijkste zaken op een rij te zetten waardoor je een beeld
kunt krijgen van wie de vraagouders zijn en wat hun wensen met betrekking tot de opvang
zijn.
Veel succes bij het gesprek!!
Gespreksonderwerpen- /punten ter voorbereiding op het kennismakingsgesprek.
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Wie zijn jullie en waar werken jullie?
Hoeveel dagen werk je en hoeveel dagen heb je opvang nodig en op welke tijden?
Willen jullie wat vertellen over het kindje?
Wat vinden jullie belangrijk in de opvang?
Wat vinden jullie belangrijk in de opvoeding?
Heeft het kindje speciale aandacht nodig op een bepaald gebied?
Hoe regelen we de opvang in vakanties?
Welke kinderspullen heb ik eventueel extra nodig; kunnen jullie die?
Hoe denken jullie over het meenemen van het kind in auto of op de fiets?
Zijn jullie gelovig en in hoeverre verwachten jullie daarin een rol van mij?
Wat spreken we af als het kind ziek wordt?
Veiligheid; is mijn huis veilig genoeg voor baby/ peuter/ kleuter en welke aanpassingen
zijn (ook in de ogen van de ouders) noodzakelijk?
Waar zet ik het bedje van het kind straks neer?
Vinden jullie het goed dat het kind in mijn ritme van de dag meedraait (natuurlijk
rekening houdend met de slaaptijden)

TIP!!
Als ouders het kindje bij zich hebben vinden zij het meestal erg leuk als je daar
belangstelling voor toont!!
Met vriendelijke groeten,

Gastouderbureau MijnGastouderopvang
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