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INLEIDING 

Welkom bij gastouderopvang Paulien Lakeman. De opvang is gestart op  

01-01-2021 en wordt uitgevoerd door Paulien Lakeman op de Matjador 141 te Wervershoof. Op dit adres woon 

ik (05-01-1990) samen met mijn dochter Esmee (22-08-2013) en zoon Jeff (23-12-2016). 

 

Al vele jaren heb ik ervaring met kinderen. Als tiener/puber paste ik bij vele adressen op waarna ik die passie heb 

doorgezet naar het werken bij een kinderdagverblijf. Na 5 jaar daar gewerkt te hebben is gastouderopvang Pau-

lien Lakeman opgericht. Van februari 2014 tot januari 2018 was dit een heerlijke plaats om te spelen voor kin-

deren. Helaas zijn toen de  

deuren gesloten. Maar.. op 1 januari 2021 is gastouderopvang Paulien Lakeman op een nieuwe locatie her-

opend.  

 

Gastouderopvang Paulien Lakeman is een opvang waar kinderen ongestoord kunnen  

spelen, groeien en ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving. 

 

Ik ben in het bezit van een Pedagogisch medewerker niveau 4 diploma en een kinder-EHBO certificaat. 

OPENINGSTIJDEN 

Maandag, dinsdag en donderdag is gastouderopvang Paulien Lakeman  geopend. Per dag geldt er een minimale 

afname van 7 uur.  

 

Uw kind kan gebracht worden om 7.45uur of om 8.30uur en gehaald worden om 15.30uur (bij de Schelp basis-

school!), 16.30uur of 17.15uur. Deze vaste tijden worden gehanteerd om zo eenheid te hebben in het halen en 

brengen. Wanneer uw kind wordt opgehaald door iemand anders dan u, meld dit dan. Wanneer dit niet gemeld 

wordt, wordt er eerst met u contact opgenomen alvorens het kind mee te geven. 

 

De opvang is op de volgende momenten gesloten, in verband met mijn eigen vakantie;  

- 1 week in het voorjaar 

- 3 weken in de zomervakantie (ene jaar eerste 3 weken, andere jaar laatste 3 weken) 

- 2 weken in de kerstvakantie 

- daarbij zal er hier en daar nog wel eens een dag zijn dat de opvang gesloten is. 

Mijn vakanties zullen veelal tijdens schoolvakanties zijn omdat ik rekening moet houden met mijn schoolgaande 

kinderen. Met nationale feestdagen is de opvang ook gesloten en op sinterklaas- en kerstavond sluit de opvang 

om 16.00uur. De sluitingsdagen van de opvang meld ik u uiterlijk in de maand december in het voorafgaande 

jaar en zijn altijd inzichtelijk op mijn website. 

OPVANGUREN 

U kiest het aantal op te vangen uren per dag. (let hier wel op de minimaal af te nemen uren) De ouder(s) geven 
vakanties en vrije dagen waarop opvang niet gewenst is, zo vroeg mogelijk tot ten minste 4 weken van tevoren 
door. De afgesproken contracturen worden tijdens vakantie, vrije dagen en vrije uren van de ouder(s)/het kind 
door de gastouder altijd doorberekend, in verband met de beschikbaarheid van opvang. Dit geldt niet voor mo-
menten dat er geen opvang geboden kan worden, zoals de vakantie van de gastouder of nationale feestdagen. 
Veranderingen in de gewenste tijden van opvang, delen de ouder(s) tenminste 4 weken van tevoren mee. Bij 
opzegging geldt er een opzegtermijn van 4 weken uitgaande van de eerste van de maand. Afwezigheid, wijziging 
van opvangtijden en opzegging dient schriftelijk te geschieden, via mail of whatsapp.  
 

TARIEVEN 
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De kosten voor de opvang bedragen € 6,65* per uur, per kind. Daarnaast zijn er maandelijkse kosten voor het 
gastouderbureau. (zie hoofdstuk ‘gastouderbureau’).  

Gastouderopvang Paulien Lakeman is een geregistreerde gastouder, hierdoor heeft u recht op kinderopvangtoe-
slag. (dit kunt u regelen via een app ‘kinderopvangtoeslag’) De betaling is maandelijks en wordt gedaan over de 
afgenomen uren. De betaling dient uiterlijk op de 5de dag van de nieuwe maand te zijn voldaan. Wanneer dit niet 
het geval is neem ik contact met u op. Wanneer de betaling tot op de volgende maand niet voldaan is, wordt de 
opvang per direct beëindigd. U blijft het bedrag verschuldigd. 
 
De hierboven beschreven tarieven mogen jaarlijks gewijzigd worden. Wijzigingen worden altijd schriftelijk mede-
gedeeld. 
 
*  Tarieven zijn exclusief de producten die u zelf dient te verzorgen. (zie hoofdstuk ‘de start van de opvang’) 

GASTOUDERBUREAU 

Gastouderopvang Paulien Lakeman is aangesloten bij gastouderbureau Puur.  

Gastouderbureau PUUR! bemiddelt in kwalitatief, transparante en op maat ge-

boden opvang. Gastouderbureau PUUR! kenmerkt zich door gebruik te maken 

van persoonlijke en een eigentijdse aanpak. Zij nemen graag de tijd om aan uw wensen te voldoen. Het doel van 

gastouderbureau PUUR! is om altijd een match te vinden, waarbij kind(eren), ouders en gastouders zich goed 

voelen. Tevens richten zij zich op kinderen die een specifieker vorm van aandacht behoeven. Hierbij kan gedacht 

worden aan kinderen met concentratieproblemen, ad(h)d, autisme, hoog sensitieve kinderen, kinderen met een 

achterstand of een moeilijke start hebben gehad. De match tussen vraagouder en gastouder maken zij op basis 

van persoonlijk contact. Gastouderopvang gaat over het welzijn van kinderen. Goed contact is dus van onschat-

bare waarde, daarom zet gastouderbureau PUUR! hoog in op goede begeleiding en kennen zij iedereen: kind, 

ouder en gastouder. Puur! Gastouderbureau staat voor: Goede kwalitatieve zorg waarbij het welzijn en de ont-

wikkeling van het kind centraal staat. 

 

Gastouderbureau PUUR verzorgd voor de opvang de facturatie, de risico-inventarisatie en de koppeling- en eva-

luatie gesprekken(na 6 weken vanaf de start en dan ieder jaar). Daarnaast bieden zij ook diverse themabijeen-

komsten aan voor zowel vraag- als gastouder. 

 

Het tarief van gastouderbureau PUUR bedraagt voor 1 kind €50,00 per maand en voor 2 of meer kinderen 

€57,50 per maand. 

 

Kijkt u voor meer informatie op hun website. https://www.gastouderbureaupuur.nl/ 

ZIEK ZIJN 

Bij ziekte van het op te vangen kind, waardoor het kind niet naar de opvang komt, stelt de ouder(s) de gastouder 

hiervan altijd zo snel mogelijk op de hoogte. Een kind met een besmettelijke ziekte dient thuis te blijven(onder 

besmettelijke ziekte valt, Hand-voet-mond ziekte, krentenbaard, kinderzeer, buikgriep, maar ook hoofdluis. Bij 

waterpokken hoeft uw kind niet thuis te blijven omdat de besmetting is geweest voor het tot uiting komt). In het 

geval van overige ziekteverschijnselen dient overlegt te worden met de gastouder alvorens naar de opvang te 

komen! Tijdens een epidemie/pandemie worden de regels van het RIVM gevolgd.  

 

Wanneer het kind tijdens de opvang ziek wordt, beslist de gastouder naar eigen inzicht of het kind getempera-

tuurd moet worden, dit wordt gedaan met een orale thermometer. De thermometer wordt nadien schoonge-

maakt met alcohol. Wanneer een kind ziekte verschijnselen vertoond waardoor het kind niet bij de opvang kan 

blijven, belt de gastouder de ouder om het kind zo snel mogelijk op te halen. Dit ophalen is verplicht. Wanneer 

de ouder niet in de mogelijkheid is tot ophalen, dient de ouder een vervanging daarvoor te verzorgen. 

 

https://www.gastouderbureaupuur.nl/
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Tijdens de opvang wordt er geen medicatie aan de kinderen toegediend denkt u aan neussprays, homeopathi-

sche middelen, zetpillen e.d.. Dit is alleen mogelijk als er een directe noodzaak is en dit op advies van een arts is. 

Wanneer een arts dit adviseert, mag de ouder voor aanvang van de opvang een medicijnformulier invullen. Het 

medicijn moet in de originele verpakking, met bijsluiter aangeleverd worden. De ouder is in dit geval altijd ver-

antwoordelijk voor het toedienen van het medicijn. De keuze om ‘geen’ medicatie toe te dienen is omdat ik hier 

voor ben bevoegd en medicijnen altijd risico’s met zich meebrengen. Ook van u als ouder verwacht ik dat u uw 

kind brengt zonder dat het een zetpil heeft gehad. Ziek is namelijk ziek, wanneer uw kind een zetpil nodig heeft, 

hoort het thuis te zijn en uit te zieken. Wanneer uw kind thuis medicijnen krijgt, waarmee het kind niet te ziek is 

om naar de opvang te komen, brengt u mij daar dan van op de hoogte? Zo kan ik eventuele bijwerkingen goed in 

de gaten houden. 

 

Mocht ik zelf afwezig zijn door ziekte of door een andere noodzakelijke afwezigheid, dan stel ik u hiervan zo 

spoedig mogelijk op de hoogte. De contracturen worden tijdens sluiting van de opvang niet in rekening gebracht. 

Denkt u voortijdig alvast aan een plan B voor deze momenten, wanneer u geen andere optie tot opvang heeft 

kunt u altijd contact opnemen met het gastouderbureau voor noodopvang. 

 

Bij gastouderopvang Paulien Lakeman worden alleen kinderen opgevangen die het vaccinatieprogramma doorlo-

pen. 

GROEPSGROOTTE 

Er wordt per dag opvang geboden aan maximaal 6 kinderen. Waarvan maximaal 2 kinderen onder 1 jaar zijn, 

maximaal 4 onder de 2 jaar en bij 6 kinderen moet er sowieso 1 kind boven de 4 jaar zijn. Hierin tellen mijn eigen 

kinderen ook mee tot dat zij 10 jaar zijn. 

ACHTERWACHT 

Bij nood, bijvoorbeeld bij een noodzakelijk doktersbezoek van een kind tijdens de opvang, heb ik een achter-

wacht. Dit is mijn vader, Jos Lakeman. Hij kan binnen 5 minuten bij mij zijn. Ik zal er zorg voor dragen dat mijn 

vader altijd alle nodige informatie in kan zien, zodat hij ten alle tijden de benodigde zorg kan geven die nodig is 

voor de overgebleven kinderen. 

AFSPRAKEN OMTRENT DE OPVANG 

Samen met u zal ik een kindschema opstellen met daarin de allergieën/slaaptijden/voedingsschema van uw kind. 

Ook eventuele belangrijke afspraken stellen wij daarin op. Ieder half jaar vraag ik u dit formulier opnieuw in te 

vullen. 

 

U kunt de opvang via de achterdeur betreden, deze kunt u zelf openen. Voor alle kinderen geldt dat de schoenen 

bij binnenkomst uit gedaan moeten worden op de mat. Deze mogen in het schoenenrek naast de deur worden 

gezet. Voor de ouder(s) geldt, als zij de opvang betreden, dat zij op de mat blijven staan of hun schoenen moe-

ten uitdoen. 

 

Kinderen dienen thuis te zijn omgekleed en te hebben ontbeten. 

 

Tijdens het spelen hier bij de opvang mogen kinderen vies worden, doet u uw kind daarom kleding aan die vies 

mag worden. Ook wil ik u vragen een IELM pak/regenbroek aan te schaffen. Tijdens het buitenspelen zorgt dit er 

namelijk voor dat wij ongestoord kunnen genieten. De ouder is zelf verantwoordelijk voor opgelopen beschadi-

gingen of vlekken. 

 

Bij kinderen onder de 1 jaar graag geen kleding met capuchon of boxpakje met druk knoopjes aan doen. 
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Belangrijk is dat u uw auto aan de zijkant van ons blok/naast de speeltuin parkeert. Dit in verband met de ge-

maakte afspraak met de woningbouwvereniging. 

 

Wanneer uw kind op uw buik slaapt of graag ingebakerd wordt, moet u als ouder een formulier hiervoor onder-

tekenen. Ook wanneer er gebruik gemaakt wordt van een zwembadje bij de opvang, dient u hiervoor een formu-

lier te ondertekenen. 

 

U maakt mij heel blij met knutsel materiaal, zou u mij willen helpen verzamelen? Denkt u aan doppen, kurken, 

toilet- en keukenrollen e.d. 

DE START BIJ DE OPVANG  

Het is mogelijk dat uw kind voor de start van de opvang een ochtend komt wennen. Dit is van 09.00 uur tot 

12.00 uur en is gratis. Na de start van de opvang heeft u een proef periode van 6 weken. Hierin kunnen zowel 

vraag- als gastouders het contract per direct ontbinden. 

 

Door de minimale ruimte, is de wens dat kinderen zonder tassen aankomen. Daarom mag het volgende meege-

bracht worden naar de opvang en dit mag daar dan blijven: 

- Knuffel (in dien gewenst) 

- Speen (in dien gewenst) 

- Luiers 

- Reserve kleding (Broek, shirt, romper/ondergoed, sokken) 

- Fles (in dien nodig) 

- Flesvoeding/borstvoeding (in dien nodig) 

- Zomer: Zwemkleding, zwemluiers, zonnehoed en bij een allergie zonnebrand. 

- Winter: Sloffen/antislipsokken 

Ik zal er zelf voor zorgen dat deze spullen worden schoongehouden. Wanneer er diverse dingen op zijn zal ik dat 

aan u doorgeven. Luierdoekjes, slaapzak, overige drink bekers zal ik zelf verzorgen.  

 

Wanneer dieet voeding noodzakelijk is wil ik zoveel mogelijk daarin mee helpen, kunt u mij vertellen wat ik kan 

aanschaffen voor uw kind? De kosten hiervan neem ik op mij.  

FESTIVITEITEN 

Jaarlijks wordt er een feest georganiseerd ter eren van de dag van de gastouder. Ik hoop dat u en uw kind daarbij 

aanwezig kan zijn. Hiervoor ontvangt u vroegtijdig een uitnodiging. 

 

Een verjaardag van uw kind vieren wij hier graag. De datum is in overleg. U mag zorgen voor een traktatie. Wat 

de traktatie inhoud is geheel aan u, wilt u wel rekening houden met eventuele allergieën? Ik vertel u voortijdig 

hoeveel kinderen er die dag aanwezig zijn en met welke allergieën u eventueel rekening mag houden. Hier zorg 

ik voor een versierde locatie, een feestmuts en een cadeautje. We maken er een echt feestje van. 

 

Helaas hoort afscheid nemen er ook bij. Ook dit laten we niet zomaar aan ons voorbijgaan. Wanneer u dit wenst 

mag hier ook een traktatie bij, u bent hier geheel vrij in. Ik zorg voor een gedag ketting en cadeau.  

VERVOER 

Bij gastouderopvang Paulien maken wij gebruik van een Troy bakfiets, deze heeft plek voor 5 kinderen. Voor 

baby’s zijn er babyschalen aanwezig en voor net zittende peuters kinderzitjes. Daarnaast wordt hier ook veel ge-

bruik gemaakt van een duo kinderwagen. 
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Zelden, maar toch soms maken we gebruik van de auto. Kinderen worden hierin alleen vervoerd in passende au-

tostoelen. Wanneer nodig vraag ik u om uw autostoel mee te geven.  

CONTACT, PRIVACY EN AVG 

Voor de start van de opvang zal ik een gezamenlijke groepsapp aanmaken met beide ouders. Ik vind het belang-

rijk dat alle communicatie betreffende de opvang in deze app wordt besproken, zodat beide ouders van alles op 

de hoogte zijn. In deze app zal ik ook diverse dingen over de opvang dag en foto’s met u delen. Gelieve niet te 

bellen tijdens de opvang dag van uw kind om zo de rust te bewaren. 

 

In verband met de geldende regels omtrent de privacy, wil ik u vragen de foto’s die u van mij ontvangt waarop 

meerdere kinderen staan niet te verspreiden naar derden. Zelf zal ik foto’s op facebook alleen delen met onher-

kenbare kinderen, of zal ik uw akkoord vragen voor een foto. 

 

AVG: Persoonsgegevens van uw kind worden maximaal 2 jaar bewaard. Echter, een aantal gegevens worden tot 

7 jaar bewaard in verband met de administratieve bewaarplicht van de belastingdienst. De persoonsgegevens 

zijn inzichtelijk voor de gastouder, het gastouderbureau en de achterwacht.  

AKKOORD OUDER(S) 

Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met al dat beschreven staat in het huisregels document van Gastouderopvang 

Paulien Lakeman, versie 2023. 

 

Datum: 

Locatie: 

Handtekening ouder(s):                              Handtekening gastouder: 

 

_________________________________  _________________________________ 


