Beste ouders,
Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de
visie en een aantal praktische zaken. Kinderopvang zoek je met je hart.
Het gevoel moet goed zijn… wij nodigen u dan ook graag uit om onze opvang te bezoeken.
Graag vertellen we u over onze manier van met de kinderen werken en alle praktische
voordelen terwijl we u een rondleiding geven door ons gezellige pand. Ook kunnen we dan
met u de beschikbare plaatsen bespreken want op sommige groepen hebben we een
wachtlijst.
De kinderopvang is een huiselijk kinderdagverblijf waarbij flexibiliteit en continuïteit naast de
pedagogische doelstellingen de meest belangrijk kernwaarde zijn.
Visie op kinderopvang:
Wanneer ouders hun werk en de opvoeding van de kinderen goed op elkaar kunnen
afstemmen ontstaat er een zekere rust. Deze balans is nodig om die taak als opvoeder,
maar ook als werknemer goed te kunnen uitvoeren. Een balans, regelmaat is voor kinderen
ook belangrijk waarbij wij als kinderopvang een belangrijke ondersteunende en uitvoerende
rol hebben. Dit doen wij door ouders te ontlasten, een huiselijke sfeer te creëren en ons
flexibel op te stellen. We nemen de ‘opvoeding’ van ouders over wanneer de ouder
ondersteuning (opvang) wenst. De Kinderopvang mag voor kinderen een tweede (t)huis zijn.
We willen graag dat kinderen het naar hun zin hebben en gezien kinderen zich verschillend
ontwikkelen (o.a. door verschil in tempo, aanleg en interesse) vinden we dat dit het beste
kan vanuit een individuele benadering. We noemen onze visie en werkwijze ook wel
behoeftegerichte ondersteunende kinderopvang; of te wel opvang op maat waarbij de
wensen van de ouders en kind een belangrijk vertrekpunt zijn.
Wilt u een kijkje komen nemen en oriënteren op Kinderopvang dan zouden we het fijn vinden
als u even belt om hiervoor een afspraak te maken.
Wellicht tot ziens op de Kinderopvang?
Bianca van der Linden
Directeur

Visie:
Door een positieve en respectvolle benadering nodigen wij uw kind uit zijn eigen talenten te
ontdekken!
Kinderen zijn van nature actief, nieuwsgierig en leergierig. Wij hebben daarom een omgeving
gecreëerd die daartoe uitnodigt en aansluit. Een omgeving waar het zelf ontdekken en
ervaren voorop staat. Ieder kind is uniek en daarom willen we dat kinderen zich in hun eigen
tempo kunnen ontwikkelen. Kinderen kunnen vaak meer dan wij denken als ze hiertoe de
mogelijkheid krijgen.
Ons kinderdagverblijf is ingedeeld in horizontale groepen. Dit wil zeggen met leeftijdsgenoten
bij elkaar.

Pedagogische doelstelling
•
•
•
•
•
•

Het bieden van geborgenheid, veiligheid, rust, reinheid en regelmaat in de groep.
Het opbouwen van een liefdevolle relatie met elkaar. We hebben positieve aandacht
en waardering voor elkaar.
Zorgdragen dat het kind contact krijgt met andere kinderen, waarbij kinderen leren
omgaan met elkaars culturele, sociale en fysieke achtergrond.
Het kind stimuleren dat het leert rekening houden met anderen.
Het aanbieden van uitnodigende materialen en situaties waardoor het kind zich zowel
taalkundig, cognitief, zintuiglijk, sociaal-emotioneel, creatief, ritmisch als motorisch
kan ontwikkelen.
Het begeleiden van het kind in zijn ontwikkeling naar zelfstandigheid waarbij het
verantwoordelijkheid leert dragen voor zichzelf en voor anderen.

Ons pedagogisch beleidsplan komt voor een groot deel overeen met de inhoud van het
‘Pedagogisch Kader Kindercentra 0-4 jaar 4-13 jaar ’ geschreven voor de kinderopvang
Nederland dat is geschreven om de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland te
bevorderen.

Openingstijden
De openingstijden van de Kinderopvang zijn gesplitst per dagdeel. De ochtend loopt van
06.30 of van 7.30 uur tot 12.30 uur. De middag loopt van 12.30 uur tot 17.30 of 18.30 uur.
BSO dagdelen zijn allemaal 3 uur, eventueel kunt u dit verlengen tot 3.5 uur.

Sluitingsdagen
De Kinderopvang kent geen vakantiesluiting. Wel zijn we gesloten op de erkende feestdagen
en in het weekend.
• Oudejaarsdag
• Nieuwjaarsdag
• Tweede paasdag
• Koningsdag
• Hemelvaartsdag
• Tweede Pinksterdag

Pedagogisch medewerksters:
Er werken 22 dames bij de Kinderopvang. De pedagogisch medewerkers hebben
allemaal een eigen stamgroep en zijn ingewerkt op een tweede groep om de continuïteit
te waarborgen. De pedagogische medewerkers hebben allemaal minimaal een MBO
niveau 3 en hebben daarbij ook aanvullende cursussen of scholing gevolgd.
We zijn een erkend leerbedrijf voor de opleiding Kinderopvang. Iedere stamgroep heeft
daarom ook een stagiaire(s) gedurende het schooljaar.
Stagiaires, pedagogische medewerkers en de houder zijn allemaal in bezit van een
verklaring omtrent gedrag. De voorbeeldfunctie vinden we erg belangrijk.
Iedere groep heeft een coördinerend pedagogische medewerker zodat de lijnen naar ouders
kort zijn. Jullie zien dus vaste gezichten en raken met deze dames helemaal vertrouwd.
Groepen hebben hun eigen mail adres en een eigen I pad. Leidsters kunnen direct zelf
contacten met ouders onderhouden.

Tarief
U kunt opvang afnemen van 6.30-18.30 uur voor een tarief van € 7,50 per uur. Het eten,
drinken en de luiers zijn inclusief op de KDV groepen. Bij de BSO is er in de middag een
groente en fruit moment, vervoeren we de kinderen en bieden we leuke activiteiten aan
welke bij de prijs zijn ingegrepen. Flexibiliteit is iets anders dan per uur betalen. Wilt u een
dagdeel meer op maat maken, informeer dan naar de mogelijkheden en meerprijs.

Gezonde voeding
Wanneer uw kindje naar de opvang komt hoeft u geen luiers en voeding mee te nemen en
voor een kleine meerprijs wordt er voor een verantwoorde verse warme maaltijd gezorgd.
Iedere ochtend dekken wij de tafel voor een gezellig ontbijt (inclusief maar zeker niet
verplicht). Wij letten op de zoet inname en vinden het belangrijk dat kinderen gevarieerd en
gezond eten en lekker bewegen. Gezond trakteren, veel groente eten en het drinken van
water en thee is voor ons heel gewoon geworden.

Stamgroepen
De Kinderopvang heeft 5 horizontale KDV groepen en 2 BSO groepen.
De babygroepen, Klein Duimpje en Benjamin voor kinderen van 0-2 jaar. Baby’s hebben een
eigen ritme en wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.
Op de dreumesgroepen Roodkapje en Draak spelen kinderen van 1 tot 3 jaar en maken een
grote ontwikkeling door. Op peutergroep Langnek spelen de 3 jarige met elkaar. Hier worden
de kinderen voorbereid op de basisschool Alle stamgroepen zijn dagelijks geopend. Op
Reus en Fakir hebben we buitenschoolse- en vakantie opvang voor kinderen van 4-12 jaar.

