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De Vlinder biedt professionele gastouderopvang
voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Onze opvang vindt
plaats onder begeleiding van gastouders in een
huiselijke, vertrouwde en veilige omgeving.
Naast gastouderopvang is de Vlinder ook thuis in
dagopvang en buitenschoolse opvang.

De Vlinder is een tweede thuis voor uw kind. En wij doen er dan ook alles aan om uw kind
dat gevoel te geven. Een tweede thuis is in onze ogen een huiselijke, vertrouwde en veilige
omgeving. Maar natuurlijk vooral een plek waar uw kind gelukkig is en veel plezier beleeft.
Waar het kan spelen, leren en zichzelf verder kan ontwikkelen. Kortom, een plek waar uw
kind zich thuis voelt…

De Vlinder biedt professionele gastouderopvang
voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Gastouderopvang
is een flexibele, kleinschalige en huiselijke vorm van
opvang. Door deze kleinschaligheid bouwen de kin
deren een hechte band op met de gastouder.
U kunt samen met de gastouder uw opvoedings
wensen bespreken en zult merken dat gastouder
opvang erg flexibel is. Doordat er ook andere kin
deren aanwezig zijn bij de gastouder is het vaak erg
gezellig en wordt de sociale ontwikkeling van het
kind gestimuleerd. Bij de Vlinder kunnen kinderen
zichzelf helemaal ontplooien. Ieder kind in zijn eigen
tempo en op zijn eigen manier. Onze ervaren gast
ouders stimuleren en begeleiden hierbij.

Bij gastouderopvang wordt veel aandacht besteed
aan dagelijkse dingen, zoals samen een boodschap
doen of een wandeling maken. Het is tevens erg be
langrijk dat een kind voldoende buiten kan spelen
om zijn of haar energie kwijt te kunnen. Het leren om
samen te delen, respect te hebben voor een ander
en te wachten op je beurt worden gestimuleerd door
middel van gastouderopvang. Maar ook rust in de
vorm van een eigen slaapplaats, of een eigen plekje
waar het kind zich kan terugtrekken is aanwezig.
Onze gastouders doen er alles aan om uw kind
te voorzien in zijn of haar behoeftes. Met gastou
deropvang van de Vlinder bent u dan ook verzekerd
van een tweede thuis voor uw meest dierbare bezit.

Een tweede (t)huis voor uw kind
dagopvang

buitenschoolse opvang

gastouderopvang

Uw kind is ook onze zorg
De Vlinder biedt niet alleen uw kind een huiselijke,
vertrouwde en veilige omgeving, ook u bent hier
van verzekerd. Wij, en natuurlijk al onze gastouders
staan altijd voor u klaar met een luisterend oor en
onze deskundigheid.
U kunt dan ook altijd even bellen als u een vraag
heeft. Zowel voor algemene vragen, als voor speci
fieke vragen over de ontwikkeling van uw kind. De
Vlinder is zich namelijk bewust van de gezamen
lijke verantwoordelijkheid. Het opvoeden van uw
kind doen we samen. Wij hechten veel waarde aan
goede communicatie en de betrokkenheid van u als
ouder. Om deze reden wordt er door onze gastou
ders regelmatig met u gesproken over de ontwik
keling van uw kind. Deze informatie wordt uitvoerig
met u besproken zodat u te allen tijde volledig op
de hoogte bent.

Opvoeden doen
we samen

De Vlinder gaat zeer zorgvuldig te werk bij de kop
peling tussen gast- en vraagouders. Voorafgaand
aan een kennismaking worden uw wensen geïnven
tariseerd, uw toekomstige gastouder moet immers
aansluiten bij uw ideeen over opvoeding. Op basis

van deze gegevens brengen wij u in contact met
een geschikte gastouder. Na een eerste kennisma
king bepaalt u helemaal zelf of uw kind daar op zijn
plaats is. Uiteraard is het ook mogelijk dat u zelf al
een gastouder heeft gevonden en dat u zich samen
bij ons aanmeldt.

Kwaliteit van gastouderopvang
De Vlinder hecht erg veel waarde aan kwaliteit en
professionaliteit. Het aanbieden van professionele
gastouderopvang is een van de grondbeginse
len van de Vlinder. Dit valt en staat echter met de
kwaliteit en professionaliteit van de gastouders en
alle materialen waarmee de kinderen in aanraking
komen. Kwaliteit is echter geen loze kreet, kwaliteit
is een kwestie van handelen, controleren en nale
ven. Vandaar dat al onze gastouders zorgvuldig zijn
beoordeeld en voldoende ervaring hebben met kin
deropvang.

van 18 jaar of ouder dienen een “verklaring omtrent
gedrag” bij Justitie aan te vragen. Daarnaast dient
de gastouder het pedagogisch beleidsplan van de
Vlinder te onderschrijven.
Afhankelijk van waar de opvang plaatsvindt wordt
jaarlijks een veiligheids- en gezondheidsinventari
satie bij de gast- of vraagouder uitgevoerd. Hiermee
bent u verzekerd van een veilige omgeving voor uw
kind. De resultaten hiervan liggen voor u ter inzage
bij de gastouder en zijn uiteraard op te vragen bij
de Vlinder.

Er zijn een aantal eisen die worden gesteld aan gast
ouders. De gastouder moet minimaal beschikken
over een diploma MBO-2 Helpende Welzijn en over
een certificaat Kinder-EHBO wat is geregistreerd bij
het Oranje Kruis. De gastouder en alle huisgenoten

dagopvang

buitenschoolse opvang

gastouderopvang

Openingstijden

Kennis maken

Inschrijven / aanmelden

De gastouder bepaald zelf op welke dagen en tijden
zij opvang biedt. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen
per week worden aangeboden.

Ziet u bij de gastouder ook een tweede thuis voor
uw kind? Maak dan geheel vrijblijvend een afspraak
voor een eerste kennismaking.

Bent u al helemaal overtuigd van de mogelijkheden
die de Vlinder u, en uw kind te bieden heeft? Dan
kunt u zich per direct inschrijven voor een plekje bij
een gastouder bij u in de buurt. Vul het inschrijffor
mulier in en stuur deze terug per e-mail of post. Wij
zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Openingstijden gastouderbureau de Vlinder:
Op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur
Heeft u toch meer interesse in dagopvang of bui
tenschoolse opvang? Dat is uiteraard ook mogelijk.
Vraag dan nu vrijblijvend het ‘informatiepakket dag
opvang’ of het ‘informatiepakket buitenschoolse
opvang’ aan bij de Vlinder.

De voordelen van de Vlinder
• Een tweede (t)huis voor uw kind
• Ruime openingstijden
• Flexibele werkwijze
• Rust, stabiliteit en vertrouwen door vaste verzorger
• Individuele afspraken met gastouders zijn mogelijk

Kosten
Op ons kostenoverzicht vindt u de uurtarieven die
op dit moment gehanteerd worden voor gastou
deropvang. De Vlinder biedt geregistreerde gast
ouderopvang waarvoor u kinderopvangtoeslag kunt
aanvragen. Dit is een tegemoetkoming van de over
heid in de kosten voor kinderopvang. Meer infor
matie hierover vindt u op www.toeslagen.nl. Daar
kunt u met een rekenmodule uitrekenen hoe hoog
de toeslag is die u krijgt van de Belastingdienst.
Het actuele kostenoverzicht en meer informatie
over de kinderopvangtoeslag vindt u ook op onze
website.

Het inschrijfformulier en meer informatie over onze
werkwijze vindt u ook op onze website.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over dagopvang, buiten
schoolse opvang of gastouderopvang bij de Vlinder?
Kijk dan op www.de-vlinder.nl. U kunt natuurlijk ook
geheel vrijblijvend bellen naar 013-5299010.
Namens het hele team van de Vlinder willen wij u be
danken voor de interesse in onze gastouderopvang.
Wij hopen binnenkort ook voor uw kind een tweede
thuis te zijn…

Flexibel, huiselijk
en vertrouwd

