Vertrouwd
Gastouderopvang bij Berend Botje is kleinschalig en
vertrouwd. De gastouder is altijd in dezelfde ruimte
met dezelfde groep kinderen. Hierdoor wennen
kinderen snel aan de gastouder, de andere kinderen
en de omgeving. Wanneer een kind zich vertrouwd
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en veilig voelt, kan het zich vrij ontwikkelen. Door de
kleinschaligheid kent de gastouder de kinderen en
hun ouders goed en kan zij de kinderen optimaal
ondersteunen in hun behoeftes.

Gezond
De gastouders van Berend Botje bieden een gezonde
omgeving. Dat betekent o.a. dat de kinderen veel
bewegen, zowel binnen als buiten, en dat de
gastouders gezond en gevarieerd eten en drinken
aanbieden. Het gebruik van digitale media wordt door
de gastouders beperkt, omdat er zoveel andere leuke
manieren zijn om je te vermaken.

Meer informatie?
Kijk voor algemene informatie op
berendbotje.nl of vraag het pedagogisch beleid
op via: BMWsecretariaat@berendbotje.nl

Meer info: berendbotje.nl

Elk kind is nieuwsgierig en wil de wereld ontdekken!

Ieder kind is uniek
Wij gaan ervan uit dat elk kind van nature nieuwsgierig is en de wereld om zich
heen wil ontdekken. Voorwaarde hiervoor is dat een kind zich veilig voelt. Onze
gastouders nemen daarom de tijd om jouw kind zich thuis te laten voelen en te
leren kennen. Wanneer je kind zich eenmaal veilig voelt, gaat het op onderzoek uit
en zoekt het contact met andere kinderen. Dit maakt gastouderopvang een leerrijke
omgeving voor kinderen.

Wij zijn ervan overtuigd dat het niet nodig is om
kinderen alles uit te leggen en te vertellen hoe ze
iets moeten aanpakken. Het is juist belangrijk dat
kinderen de kans krijgen om zelf te ontdekken hoe
dingen werken. Deze manier van kijken naar kinderen
komt overeen met de pedagogische stroming van
Reggio Emilia en ontwikkelingsgericht werken.

Gastouders als stimulerende kracht
Onze gastouders zorgen dat de omgeving bij de gastouderopvang uitnodigend, veilig, vertrouwd
en tegelijkertijd stimulerend is. Zij kijken naar de kinderen, zien wat hen bezig houdt en spelen
daarop in. Zij bieden materialen en activiteiten aan die aansluiten bij wat de kinderen bezighoudt.
Onze ervaring is dat kinderen dan veel langer met een activiteit bezig zijn en veel meer nieuwe
dingen leren en onthouden. Er is bij Berend Botje dus veel ruimte voor de interesses van jouw
kind.
De kinderen krijgen van onze gastouders ruimte waarbinnen ze veilig kunnen spelen en
experimenteren. Naarmate kinderen ouder worden wegen onze gastouders steeds zorgvuldig
af of zij ingrijpen in voor het kind moeilijke situaties. Ze luisteren actief naar je kind en zullen
hem/haar bijvoorbeeld bij een ruzie helpen om samen naar een oplossing te zoeken waarover
iedereen tevreden is. Zo leren zij de kinderen sociale vaardigheden en normen en waarden aan.
Ieder kind is uniek en heeft eigen interesses en talenten. En elk kind heeft basisvaardigheden
om die talenten te ontwikkelen. Met de juiste stimulering en begeleiding zullen kinderen hun
talenten en vaardigheden verder ontwikkelen. Dit leren ze door te spelen. Spel staat daarom
centraal bij onze gastouders.

Kinderen leren van elkaar

Kinderen leren het meest van andere kinderen. Ze verstaan
elkaars taal, ook als ze nog niet kunnen praten. Door naar
elkaar te kijken, elkaar na te doen en elkaar aan te vullen
ontdekken kinderen zichzelf. Door met andere kinderen te
spelen oefenen ze hun vaardigheden. Het stimuleert hun
creativiteit, flexibiliteit en het vermogen om problemen op
te lossen. Kinderen leren zo op een speelse, ongedwongen
manier en hebben daarnaast veel plezier met elkaar.

Berend Botje biedt kinderen structuur
Jonge kinderen hebben behoefte aan structuur. Er is daarom een vaste dagstructuur met gezamenlijke
drink- en eetmomenten. Baby’s volgen het eet- en slaapritme van thuis. Geleidelijk groeien ze in de
dagstructuur van de gastouder. Tussen de vaste eet- en slaapmomenten is er ruimte om te spelen,
dan laat de gastouder de structuur even los.
Wij vinden het belangrijk om in te gaan op de
behoeften en interesses van de kinderen op dat
moment. Als de kinderen in het bos of park willen
wandelen of juist binnen willen spelen met takken,
klei en verf dan passen de gastouders de activiteiten
daarop aan.

