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Gastouderopvang Bij Tante Kaat 

Mevr. R.M.J.L. Kolmeijer - van den 

Beemt 

Thornstraat 13 

4841 XT  PRINSENBEEK 

Alphen, 29-10-2019 
 

Betreft: Evaluatieverslag  

 

Beste Rachèl, 

 

Wij hebben vandaag een gesprek gehad om jouw gastouderopvang te evalueren. Voorafgaand 

hieraan is de opvang ook met de ouders geëvalueerd.  

Uit het aantal ontvangen reacties komt naar voren dat de ouders zeer tevreden zijn over jouw 

opvang.  

De relatie en communicatie wordt zeer goed genoemd. De overdracht wordt goed genoemd. 

Er is altijd ruimte voor overdracht. Jullie spreken elkaar regelmatig, soms zelfs ’s avonds 

want de kleine oortjes liggen dan op één oor. Je bent flexibel en denkt met de ouders mee. Het 

pedagogisch beleid is prima en past bij de visie van de ouders. Je hebt aandacht voor de 

ontwikkeling van de kinderen. De kinderen komen graag naar je toe. Ze juichen zelfs als ze 

mogen. Ze kijken ernaar uit. Het is altijd een feest bij Rachèl! Je benadert de kinderen 

enthousiast en duidelijk. De kinderen weten precies waar ze aan toe zijn. Er is meer dan 

voldoende speelgoed aanwezig en je organiseert leuke activiteiten.  Jullie zijn bijvoorbeeld 

bezig met Halloween en Herfst maar denk ook aan Emoties. Je kan winnen of verliezen bij 

een spelletje. Hoe ga ik hiermee om? Jullie zoeken bijvoorbeeld naar lieveheersbeestjes, 

sprinkhanen en slakken en bekijken deze onder het vergrootglas.  

 

Tijdens ons gesprek geef je aan dat jij de relatie met de ouders ook goed vindt. Er is open 

contact tussen jullie. Je hebt een goede band met alle kinderen. Je vindt belangrijk dat een 

kind zijn of haar eigen keuze(s) maakt. Een ander dient dit ook te respecteren. Luisteren naar 

elkaar en niet mopperen maar in plaats daarvan elkaar een complimentje geven!   

 

De ouders vinden je een actieve en enthousiaste gastouder. Bij je thuis heerst een huiselijke 

sfeer. Rachèl is en blijft een topper!  

  

Een kopie van dit verslag is ook naar jouw vraagouders gestuurd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Hilde Roelands 


