PEDAGOGISCH WERKPLAN
GASTOUDEROPVANG

PEDAGOGISCH WERKPLAN MAMALOE
Gastouderopvang Mamaloe is gevestigd in Ittervoort en wordt gerund door Marloes SniekersTonnaer. Ik ben in het bezit van een SPW niveau 4 diploma, een VVE certificaat (Voor- en
vroegschoolse educatie) en een geldig EHBO certificaat voor gastouders. Tijdens mijn opleiding
organisatiehulp, heb ik stage gelopen bij een peuterspeelzaal. Later ben ik gaan werken in de Psychogeriatrie als activiteitenbegeleider en na tien jaar merkte ik dat ik klaar was voor een nieuwe
uitdaging. In die tijd paste ik wekelijks op mijn neefje en nichtje terwijl mijn eigen kinderen natuurlijk
ook van de partij waren. Ik merkte dat ik het geweldig vind om samen te ontdekken, te beleven en te
spelen. Daarom kwam ik met de wens om een gastouderopvang startten. Mijn man en ik genieten
samen van de opvoedingen van onze drie kinderen. Mano, Ronan en Liva. Als gastouder ben ik in het
bezit van een achterwacht, die ik in het geval van nood kan inroepen.
De visie van Mamaloe
Mamaloe biedt zorg, opvang en opvoeding voor kinderen van 0 tot 12 jaar maar richt zich vooral op
kinderen in de laaftijd van 6 weken tot 4 jaar. Het gebouw is speciaal ingericht voor het kleinschalig
begeleiden en verzorgen van (max 6) kinderen. Kinderen kunnen zich ontwikkelen in een stabiele,
veilige omgeving waarin ze gestimuleerd worden en waar hun behoefte aan zorg wordt gezien en
geleverd.
Mamaloe staat voor een veilige, ontwikkelings-/belevingsgerichte, energieke en rustgevende opvang.
Met oog voor gezonde voeding en beweging en een breed scala van activiteiten waarin het kind op
een vrolijke, uitdagende, fantasierijke, inspirerende en creatieve manier de kans krijgt om zich te
ontwikkelen. Ook het verzorgingsmoment zie ik als een contactmoment met de kindjes. Kortom een
thuisgevoel.
Tevens vindt Mamaloe het belangrijk dat de ouders kunnen zien waar hun kind mee bezig is
gedurende de opvang.
Aandacht voor de individuele ontwikkeling vindt Mamaloe belangrijk. Ouders kunnen ook aandragen
wat zij belangrijk vinden bij de opvang van hun kind zodat ik daar zoveel mogelijk rekening mee kan
houden.
De ruimte waar de kinderen spelen
De opvangruimte biedt volop speelruimte en ligt achter ons woonhuis en heeft een eigen tuin met
een konijntje, speeltoestellen en een water en zand tafereel. Naast de keuken en speelkamer hebben
we een apart slaapkamertje waaraan de badkamer grenst. We proberen een rustige maar vrolijke
uitstraling te creëren in de opvang.
Spel-/speelgoed-/knutselaanbod
De opvang biedt activiteiten aan via een thema van zes weken. Tijdens de themaweken bouwen de
activiteiten zich steeds verder uit in de speelhoeken. We hebben een bouwhoek, een huishoek, een
baby hoek, een knutselhoek en een lees en spellenhoek.
Ik bereid activiteiten voor, maar indien het kind zich terug wil trekken en niet mee wil doen is het
kind daar natuurlijk vrij in.
Voeding
Gastouderopvang Mamaloe biedt gezond eten en drinken. Bij gastouder Mamaloe zijn de kinderen
bewust bezig met eten, de voeding van lichaam en geest. Verder vindt Mamaloe het belangrijk dat
het kind beweegt in de natuur.
Sanitair
Ieder toilet is voorzien van een vaste kindertoiletbril en opstapje.

Slapen
De opvang heeft een aparte slaapruimte. Aan de slaapruimte grenst een badkamertje met commode,
douche en toilet.
Gebruik van ondersteunende materialen
Box
Gastouderopvang Mamaloe maakt geen gebruik van een box. De baby’tjes in de opvang krijgen een
aparte ruimte waar ze zich heerlijk kunnen bewegen en ontwikkelen. Indien nodig kan ik de
babyruime afsluiten middels een speciale baby grondbox.
Baby hangmatje
In een hangmat voelen baby's zich snel vertrouwd. De schommelingen en de geborgenheid van de
hangmat lijken op de zachte bewegingen in de buik van de moeder. In een hangmat komen baby's
dan ook snel tot rust. In de hangmat zit een veiligheidsriem. Het baby’tje kan hierdoor veilig en
comfortabel in de hangmat liggen.
Campingbedje
Een campingbedje is aanwezig en wordt ingezet indien nodig.
Kinderstoel
Mamaloe gebruikt geen kinderstoelen voor kinderen die nog niet zelfstandig kunnen zitten. Er zijn
kinderstoelen aanwezig voor kinderen vanaf ongeveer 9 maanden tot 3 jaar. Deze kinderstoelen zijn
bedoeld voor kinderen vanaf het moment dat ze zonder hulp rechtop kunnen zitten tot ze 3 jaar zijn
of max. 15 kg wegen.
Voor kinderen vanaf drie jaar hebben we een hoge kinderstoel zodat het kindje de juiste zithouding
kan aannemen. Hierdoor wordt het voor kleine kinderen eenvoudiger om met volwassenen aan
dezelfde tafel te eten, waardoor ze sociale vaardigheden en tafelmanieren leren.

DE 4 PEDAGOGISCHE DOELEN BIJ GASTOUDEROPVANG MAMALOE
EMOTIONELE VEILIGHEID BIEDEN
Door een stabiele basis te bieden in een rustige ruimte met een sensitieve bejegening van de
gastouder. Op deze manier bouw ik een vertrouwensband op met de kinderen.
Stabiele omgeving
Door middel van een vast dagschema en een rustige ruimte waarin veel valt te ontdekken. Er is
ruimte voor regelmaat in spel. Spelmomenten worden herhaald en later uitgebreid. Ook aan
seizoenen en feestdagen besteed ik aandacht waardoor herkenningspunten gecreëerd worden. Bij
een stabiele omgeving horen ook een klein aantal regels. Regels die ik binnen de opvang handteer;
Eten en drinken aan tafel
Altijd delen
Lief en respectvol omgaan met elkaar en spullen
Spelmateriaal gebruiken zoals het hoort
Sensitieve bejegening en spelmomenten
Dit begint bij de binnenkomst en sluit ik af bij het naar huis gaan. Doordat de behoefte van het kind
mijn uitgangspunt is en ik naar het kind luister met de juiste luisterhouding, biedt troost op het
moment dat het kind troost nodig heeft en stel ook grenzen als een kindje de waarden en normen uit
probeert. Is er een probleem? Dan lossen we dat samen op, of de kindjes onder mijn begeleiding.
Door positief te bevestigen en aan te moedigen, te reageren op vraagkijken en andere non-verbale
communicatie creëer ik een veilige sfeer. Ik daag het kindje uit om te spelen en samen plezier te
maken, waarbij ik aansluit bij de belevingswereld van het kind. De initiatieven van het kind stimuleer
ik, bekrachtig ik positief en probeer ik uit te bereiden. Tijdens mijn opleiding tot contactclown heb ik
hier veel handvaten voor gekregen.
Rustige ruimte en het spelmateriaal
De ruimte is schoon en straalt een gezellige sfeer uit. Dagelijks wordt de ruimte gelucht. De
verschillende hoekjes bieden de mogelijkheid om de fantasie van het kind te prikkelen. Ik leer de
kinderen waar het speelgoed voor is en hoe er mee gespeeld kan worden. Doordat ik weet waar het
kind goed in is, kan ik de activiteiten in de hoekjes steeds uitbreiden. De baby’s hebben een apart
plekje waar ze vrij kunnen bewegen. Afwisseling tussen actieve en passieve momenten vindt ik
belangrijk. Ik werk met themaweken. Ieder thema duurt 6 tot 8 weken. Dagelijks biedt ik de
mogelijkheid om naar buiten te gaan want buiten is ook veel te ontdekken. Daar komt het kindje in
aanraking alles wat het seizoen te beiden heeft en kan het kindje uitdaging zoeken in het water en
zand speelplekje en door te klimmen en klauteren en om de huisjes. Kan een kindje nog niet allen op
een speeltoestel? Dan help ik het kindje niet want het kindje is er dan nog te jong voor. Ik zal het
kindje wel stimuleren zelf te ontdekken en uit te proberen. In de tuin wachten ook twee konijntjes op
de aandacht van de kindjes. En er staan autootjes en fietsjes om een parcours mee af te leggen.
Omgaan met huilen
Indien een kind huilt kijk ik eerst waarom het kind huilt. Ik neem het kind bij me. Leef me in.
Omschrijf wat ik zie en welk gevoel ik zie. Daarna vraag ik waarom het kindje huilt. Ik troost het kind
indien het kind dat wil.
Wat doe ik met gedrag dat mij ongerust maakt?
Ik observeer hetgeen dat me zorgen maakt en noteer precies wat ik zie en wat me daarin zorgen
baart. Ik praat met de ouders/verzorgers over mijn bevindingen.

ONTWIKKELEN VAN PERSOONLIJKE COMOPETENTIES
Kinderen leren door “moddeling” en ook door zelf te onderzoeken en oplossingen te bedenken. Dit
tijdens activiteiten die uitdagen en grensverleggend zijn. Natuurlijk moeten de activiteiten en het
spelmateriaal aansluiten bij de belevingswereld en ontwikkeling van het kind en zijn complimenten
tijdens het spelen belangrijk.
Moddeling
De kinderen observeren en kopiëren of spiegelen mijn gedrag als begeleider. Hierdoor kan ik
waarden en normen overdragen. Ik ben me bewust van mijn voorbeeldfunctie en kan hiermee juist
gedrag voordoen en minder goed gedrag ombuigen. Op deze manier kan ik ook aansluiten op de
belevingswereld van het kind. Als ik merk dat het kind mij spiegeld kan ik de vaardigheden weer
verder uitbreiden. Dit wordt door een contactclown vooral gedaan
Zelf onderzoeken en oplossingen bedenken
De activiteiten die ik aanbied dagen uit tot exploreren, het spelen van rollenspellen en bewust iets
maken. Bij leermomenten kijk ik of het kind zelf de vaardigheden heeft om een activiteit uit te
voeren of dat ik het kindje kan begeleiden middels backward shaping of forward shaping of we
spelen samen een rollenspel.
Spelmateriaal dat aansluit bij de belevingswereld
Via thema’s worden spelmomenten gecreëerd en de kinderen mogen zelf beslissen met welk
materiaal ze spelen en of ze mee willen doen aan een activiteit. Ik stimuleer tot samen spelen, elkaar
helpen, rekening houden met elkaar en wachten op ieders beurt.
Bij het kiezen van een thema maak ik een overzicht van competenties en activiteiten via het
onderstaande schemaatje.
Welke activiteit?
De rekenkundige ontwikkeling /
ontluikende gecijferdheid
Taalontwikkeling / ontluikende
geletterdheid
De sociaal emotionele
ontwikkeling
Motorische/zintuigelijke
ontwikkeling
Creatief-beeldende ontwikkeling

Waar?

Welke materialen?

ONTWIKKELEN VAN SOCIALE COMPETENTIES
Dit is het omgaan met elkaar, het omgaan met eigen gevoelens en gevoelens van anderen De
socialen vaardigheden worden geoefend door het omgaan en zien omgaan met anderen en door te
spelen.
Omgaan met eigen gevoelens:
Als eerste is het belangrijk dat de kinderen de verschillend gevoelens herkennen. Gevoelens oefenen
we samen aan tafel. Tijdens ons rustmoment aan tafel kijk ik samen terug op de gevoelens die er
kunnen zijn en de gevoelens die de kindjes hebben beleefd tijdens de afgelopen activiteit. Ik maak
gebruik van emotiekaartjes.
De kinderen leer ik omgaan met gevoelens door;
Te luisteren en de gevoelens te erkennen. Daarna probeer ik het gevoel te benoemen en spreek ik
het verlangen van het kind uit.
Omgaan met elkaar:
Hebben kinderen ruzie of onenigheid? Dan lossen de kinderen het samen op. Ik beschrijf de
gevoelens die ik zie en vraag de ander wat hij daarvan vind. Daarna bedenken de kinderen samen
een oplossing. Ze stellen beiden om de beurt een oplossing voor totdat ze de juiste hebben. Soms
moet ik daarin een beetje in sturen.
Het kan ook zijn dat ik een conflict heb met een kindje. Stel ik vind dat een kindje moet delen en het
kindje wil dat niet. Dan doorloop ik de volgende stappen.
1. Ik vertel hoe het kindje mij kan helpen;
2. Ik uit mijn afkeuring zonder het karakter van het kindje aan te vallen
3. Ik spreek mijn verwachtingen uit
4. Ik zeg hoe het kindje zich kan verbeteren
5. Ik geef een keuze
6. Ga over tot actie
Spelen:
Kinderen spelen eerst solitair, later toeschouwend en daarna parallel naast elkaar. Daarna spelen
kinderen associatief en later worden hele rollenspellen samen gespeeld.
Door middel van o.a. rollenspellen, spiegelen of schootspelletjes worden de sociale vaardigheden
geoefend.
Door middel competitieve spelletjes leren de kinderen omgaan met elkaars kwaliteiten; eerste,
laatste, vooraan, achteraan, snelste enz.
Door middel van thema spelletjes leren de kinderen culturele waarden en normen.

HET OVERBRENGEN VAN WAARDEN EN NORMEN
Door waarden en normen eigen te maken kunnen we functioneren in de maatschappij. Ik leer de
kinderen de regels van de maatschappij.
Waarden en normen van de samenleving leren
Waarden en normen leren de kinderen tijdens spel. Dit kan tijdens een rollenspel zijn, maar ook
tijdens het exploreren of het lezen van een boek. Bij een rollenspel of het lezen van een boek leren
de kinderen dat ze elkaar uit laten praten, elkaar aankijken tijdens een gesprek, elkaar om de beurt
laten praten.
Tijdens het exploreren kan ik een kind leren dat met sommige materialen niet gegooid wordt
bijvoorbeeld; Ik neem het momentje dat het ‘fout’ gaat even over en doe het op de juiste manier
opnieuw voor.
We maken ook afspraakjes voor een activiteit. Ik vertel wat de verwachtingen zijn. Denk bijvoorbeeld
aan opruimen of wachten met eten totdat iedereen aan tafel zit. Lukt het niet om aan de
verwachtingen te voldoen? Dan nodig ik de kinderen uit tot coöperatief gedrag door middel van een
aantal technieken waarbij het zelfbeeld van het kind niet verzwak. Denk hierbij aan;
- Het beschrijven van het probleem (letterlijk wat ik zie). Bijvoorbeeld; ik zie dat nog niet
iedereen aan tafel zit
- Ik geef informatie. Bijvoorbeeld; in Nederland wacht iedereen altijd met eten totdat iedereen
aan de tafel zit. Zodat we allemaal rustig kunnen eten.
- Ik geef een keuze. Bijvoorbeeld; ik zie dat er al een boterham op het bordje ligt. Wil je hem
zelf even terugleggen totdat Marietje ook aan tafel zit of wil je dat ik dat voor je doe
- Ik zeg het in 1 woord. Bijvoorbeeld; wachtmomentje
- Ik omschrijf wat ik voel. Bijvoorbeeld; ik vind het vervelend als er gegeten wordt voordat
iedereen aan tafel zit.
- Ik schijf het op of teken het. Bijvoorbeeld; als ik weet dat een kindje moeite heeft om te
wachten totdat iedereen aan tafel zit kan ik voordat we gaan eten al een blaadje klaar leggen
met een tekening van een bord en boterham met een rood kruis erdoor. Op het moment dat
het kindje toch begint kan ik dat voor hem neer zetten.
- Ik kan humor gebruiken. Bijvoorbeeld door op de stopknop te drukken.

HET DAGPROGRAMMA
Het dagprogramma biedt zorgvuldig gekozen momenten met ontspannende en actieve, doe- en
denkactiviteiten. De activiteiten inspireren de kinderen en dagen ze uit tot denken en doen die de
ontwikkeling stimuleren.
DAGINDELING MAMALOE
06.30 - 08.00
08.00 - 08.15
08.15 - 09.15
09.15 – 09.30
09.30 – 10.00
10.00 – 10.15
10.15 – 11.00
11.00 – 12.15
12.15 – 12.30
12.15 – 13.00
13.00 – 13.15
13.15 – 14.45
14.45 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 17.30
17.30 – 18.00
18.00 – 18.15
18.00 – 19.00

Ontbijten
Plassen en handen wassen en kinderen school klaar maken
Welkomstliedje en daarna een demonstratie spel, daarna een speelmoment of kindvolgend meespelen
Plasronde en handen wassen
Fruit klaar maken en fruitmoment met water aan de tafel en emotiespel.
Plassen en handen wassen / Verschonen
Slaapmoment of vrij buitenspelen/ vrij binnenspelen. (observatiemoment)
Kook of bakmoment en tafel dekken.
Plassen en handen wassen
Eten
Plassen en handen wassen
Slaapmoment of rustig speelmoment
Kinderen uit bed halen en aankleden
Koekje en limonade moment
Interactief voorlezen of speelmoment
Koken en tafel dekken
Spelen
Eten
Plassen en handen wassen
Rustig spelen bijvoorbeeld interactief voorlezen of even chillen bij een filmpje

Wenperiode
Tijdens de intake komen vragen over inslapen, voeding e.d. onder de aandacht en wordt de
wenperiode met de ouders besproken. Hoe lang het kindje komt wennen is afhankelijk van het
kindje.
Tijdens het wennen is het wenselijk dat de ouder een tijdje aanwezig is, waardoor een
vertrouwensband wordt opgebouwd. In verband met het opbouwen van een vertrouwensband is het
belangrijk dat de ouders zoveel mogelijk zelf het kindje brengen en ophalen. Ook is het belangrijk dat
er meerdere informele momenten samen plaatsvinden. Zoals na de opvang samen een kopje koffie
drinken en een verjaardag samen vieren.

