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Welkom in De Kinderkamer! Een plek om kind te zijn!
Welkom in het kinderdagverblijf van De Kinderkamer! Wij bieden een verantwoorde
opvangplek voor uw baby, dreumes of peuter en geven hem of haar een plek waar
hij of zij echt kind kan zijn. Een fijne, eigentijdse en kleinschalige omgeving, een team
vol passie en betrokkenheid en optimale zorg en opvoedingsondersteuning. Dat gun
je toch ieder kind?
Kinderen van 0 tot 4 jaar krijgen in De Kinderkamer alle ruimte om zichzelf te
ontwikkelen, in de levensjaren waarin zij het hardst groeien. Op deze leeftijd wordt
de basis gelegd voor de zelfbewuste, zichzelf en anderen respecterende en stabiele
volwassene die het kind later wordt.
Ik hoop u te mogen verwelkomen binnen De Kinderkamer en samen met mijn team
te laten merken dat uw kostbaarste bezit bij ons in zeer goede handen is!

Karin de Groot
Directeur Kinderopvang Lingewaal BV
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HET KINDERDAGVERBLIJF
1.1 Opvang
Kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar kunnen maximaal vijf dagen in de
week verblijven in De Kinderkamer. Vanuit pedagogisch oogpunt raden wij aan om
meer dan twee dagdelen in de week gebruik te maken van de opvang. We raden
bijvoorbeeld aan om peuters minimaal drie dagdelen in de week naar de opvang
te laten gaan om optimaal resultaat te bereiken met het ondersteunende
programma Piramide, waarvoor wij gecertificeerd zijn.
U kunt uiteraard zelf kiezen op welke dagen u gebruik wenst te maken van de
opvang in ons kinderdagverblijf.
We bieden passende opvang aan alle kinderen. We hebben op onze locatie in
Herwijnen één groep waar kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar worden opgevangen..
We hebben een interne begeleider, een zorgcoördinator en een pedagogisch
specialist in huis. Deze collega’s leggen contacten met externe organisaties en
bieden ondersteuning bij de opvang aan kinderen die wellicht extra zorg behoeven.
We reageren snel op signalen van mogelijke ontwikkelings- of
opvoedingsproblemen, zodat tijdig ondersteuning en begeleiding geboden kan
worden.
Kinderen die extra steun nodig hebben, kunnen binnen het dagprogramma
individuele hulp krijgen. Dat geldt ook als sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong.
Als u zelf vragen heeft of zich zorgen maakt, kunt u altijd bij ons aankloppen voor
advies. Eventueel kunnen we vragen uitzetten bij organisaties als het
consultatiebureau, bij het sociaal team, een kinderfysiotherapeut, een logopedist of
Integrale Vroeghulp.
1.2 Openingstijden
De Kinderkamer is 51 weken per jaar geopend van maandag tot en met vrijdag. Op
nationale en christelijke feestdagen en rond Kerst en Oud en Nieuw is het
kinderdagverblijf gesloten.
De Kinderkamer is geopend van 7.00 tot 18.30 uur. Een ochtend in het
kinderdagverblijf duurt van 7.00 uur tot maximaal 12.45 uur, inclusief lunch. De
middag duurt van 12.45 tot 18.30 uur.
Brengen is mogelijk tussen 7.00 en 9.00 uur en van 12.00 tot 13.00 uur is de wisseling
van de dagdelen en kunnen kinderen worden opgehaald en gebracht. Tussen 16.30
uur en uiterlijk 18.30 uur heeft u gelegenheid om uw kind op te halen. Bij maatwerkopvang kunnen er andere opvangtijden worden afgesproken.
1.3 Flexibele opvang en ruilen
Het is mogelijk om maatwerk af te nemen, als u bijvoorbeeld de ochtend wilt
verlengen tot 14.00 uur. Dat wordt per uur afgerekend. Dit kan in contract maar ook
incidenteel. Wij denken graag mee over hoe we de opvang kunnen laten aansluiten
op uw persoonlijke situatie. Vertelt u ons wat u graag aan opvanguren wenst en wij
bekijken in hoeverre wij bij uw gezinssituatie aan kunnen sluiten. Denkt u aan bijv.

alleen opvang onder schooltijd, opvang gedurende drie uurtjes per dag, dat kan
allemaal!
Een dag ruilen is mogelijk, in overleg met de pedagogisch medewerkers. We houden
hierbij rekening met een verantwoorde bezetting van leidsters op de groep en het
maximum aantal kinderen. Belt of mailt u ons gerust om een ruildag aan te vragen.
Dit kan twee maanden vooruit geregeld worden.
Ruilen hoeft niet als u een dag opvang moet missen. We snappen dat dit voor u wel
wenselijk is als u ook uw werkzaamheden wilt ruilen. Voor ons is het niet van belang
wat de reden is dat u wilt ruilen. Het kan bijv. bij ziekte, bij vakantie, i.v.m. uw werk of
anderszins. Het blijft echter slechts een service vanuit De Kinderkamer, een
mogelijkheid om te ruilen als de groep op de dag die u wenst nog niet volledig
bezet is.
Sluitingsdagen en erkende feestdagen kunnen niet worden geruild. U heeft deze
dagen ook niet in contract. Verder bekijken wij graag de mogelijkheden samen met
u en denken pro-actief met u mee. Ondertussen moeten we steeds blijven voldoen
aan alle wet- en regelgeving die in de kinderopvang geldt.
1.4 Dagindeling
De dagindeling is afgestemd op het gezinsleven thuis en de momenten die het ritme
van de dag bepalen. Eten, drinken, slapen en verschonen zijn de steeds
terugkerende ijkpunten.

U geeft aan hoe u graag het ritme van uw kind ziet en wij handelen ernaar. Dagelijks
bespreken we met u hoe de dag van uw kind er uit heeft gezien zodat u hier thuis
weer op kunt aansluiten.
De globale dagindeling ziet er als volgt uit:
7.00 uur
9.00 uur
9.30 uur
9.45 uur
10.00 uur
11.30 uur
12.30 uur
14.30 uur
15.00 uur
16.30 uur
17.00 uur
18.00 uur

Spelinloop en ontvangst van kinderen en ouders
Baby’s volgen hun eigen ritme, alle kinderen worden uitgedaagd in de
prikkelende speelomgeving. Piramideactiviteiten voor dreumes en
peuter, creatieve werkvormen, zingen, bouwen, sociaal spel enzovoort.
Fruit eten
Plassen, snoeten poetsen, verschonen, slapen
Buiten spelen, naar de speeltuin, wandelen, plassen stampen, op pad
in de natuur
Kringactiviteit, voorlezen, plassen, snoeten poetsen, lunch nuttigen
Slapen, binnen spelen, dreumeswandeling met onze kinderwagens
Plassen en verschonen, snoeten poetsen, sap/thee en een
versnapering
Binnen en buiten spelen, wandelen, Piramideactiviteiten, puzzelen,
luisterverhaaltjes
Ontvangen ouders
Kringactiviteit, rauwkost eten of je eigen warme maaltijd, drinken
Opruimen en gezellig afsluiten tot 18.30 uur

1.5 Voeding
Gevarieerde en gezonde voeding staan bij ons hoog in het vaandel. Bij hele
dagopvang krijgt uw kind vers fruit, een lunch en een tussendoortje aangeboden.
Baby’s krijgen volgens hun eigen voedingsschema de fles en zodra ze daar aan toe
zijn een vers fruit- of groentehapje. De meest gebruikelijke flesvoeding voor baby’s is
aanwezig en zit bij het opvangtarief inbegrepen. Krijgt uw kind borstvoeding, dan
wordt de afgekolfde melk met flesje, voorzien van naam en datum, in de koelkast
gezet. Als u uw kind persoonlijk borstvoeding wilt geven, stellen wij een rustige ruimte
beschikbaar.
Voor oudere kinderen mag u een groentepotje meegeven of een andere maaltijd.
Tot de leeftijd van 12 maanden regelt De Kinderkamer desgewenst een
groentepotje. Eet uw kind geen warme maaltijd van thuis in De Kinderkamer, dan
bieden wij uw kind verschillende soorten rauwkost aan.
De lunch bestaat uit vers bereide boterhammen met kipfilet, (smeer)kaas,
appelstroop, gekleurde hagelslag, sandwichspread e.d. Soms maken we een
gebakken eitje of halen we een visje. Daarnaast hebben we elke dag krentenbollen,
beschuit of ontbijtkoek. Bij het eten krijgen de kinderen (halfvolle of soja-) melk te
drinken.
We leren de kinderen met een vorkje te eten, boter te smeren en uit een beker te
drinken. Tussendoor krijgen de kinderen vers fruit, een biscuitje of ander koekje,
rijstwafel of een soepstengel. We drinken lauwe thee of water.

Met eventuele diëten en speciale wensen houden wij uiteraard rekening. Het is het
mogelijk dieetvoeding mee te geven.
1.6 Verzorging
Stappen in de ontwikkeling zoals zindelijkheidstraining stimuleren wij als het kind
eraan toe is. Dat gaat altijd in overleg met de ouders. Als u hiermee thuis start zullen
wij volgen.
Alle spulletjes van uw kind worden in een persoonlijk laatje bewaard. Denk daarbij
aan een setje extra kleding, een slaapknuffel of een speen bijvoorbeeld. Regelmatig
moeten deze vervangen worden voor onder meer andere seizoenkleding.
Bij uw contract inbegrepen zijn onder andere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flesvoeding (Hero en Nutricia)
Brood, krentenbollen, beschuit
Beleg
Koekjes
Dranken
Fruit (kennismaken met allerlei soorten)
Alle maten Pamperluiers
Gezichtsdoekjes
Zeep, zalfjes en zonnebrandcrème
Een overdrachtsboekje
Uitstapjes en extra activiteiten

Ook zijn er slabben, monddoekjes, slaapzakjes en linnengoed in voldoende mate
aanwezig.
Wilt u zelf voor pantoffeltjes en zo nodig voor een fles met speen en dop zorgen? Een
eigen antilekbeker wordt op prijs gesteld. Graag jas en de schoenen voorzien van
naam.
1.7 Slapen
Voor elk kind is een rustige en veilige slaapplek aanwezig in een aparte ruimte. Elk
kind slaapt in een bedje, met persoonlijk lakentje en eventueel een slaapzakje. Dit
beddengoed wordt iedere dag afgehaald en in het laatje van uw kind gedaan.
Beddengoed hebben wij in alle maten. We zorgen er ook voor dat het gewassen
wordt.
Voor de baby’s beschikken we onder andere over een hangwiegje, de cradle-wieg.
Verder hebben we dubbele hoogslapers met veiligheidssluiting zoals dit verplicht is in
de branche.
Rust is erg belangrijk voor kinderen. We beschikken over meerdere rustruimten in de
groep van de jongsten en de oudsten. We maken gebruik van een zeer goed
uitgedacht beddenrooster. Op deze manier waarborgen we voldoende slaap voor
alle kinderen. Uiteraard ‘onder toezicht’ van onder andere een babyfoon.

ACCOMMODATIE EN ACTIVITEITEN
2.1 Accommodatie
De Kinderkamer is gevestigd in de brede school en staat op een centrale plek in
Herwijnen. Met in de nabije omgeving een supermarkt, het dorpshuis en sporthal. Op
dinsdag staat er een markt op het dorpsplein.
We beschikken over 60 vierkante meter speelruimte voor de groep met 60 vierkante
meter aangrenzende buitenruimte. Dat is allemaal ruimer dan vereist en speelt erg
plezierig! Door doorkijkjes en raampartijen werken we aan transparantie. Iedereen
mag zich gezien en/of gehoord weten volgens het vier-ogenprincipe. Onze ruimte
en onze werkwijze voelt als thuis!
Om optimale veiligheid te waarborgen is de inrichting van het kinderdagverblijf met
grote zorg uitgekozen. We maken gebruik van hoogwaardige, duurzame en
verantwoorde materialen voor ons meubilair en speelgoed.
2.2 Spelen
De Kinderkamer staat o.a. bekend om het spelen met educatieve waarde. We
beschikken over vele kwaliteits-themamaterialen voor onze Piramideprojecten,
waarmee kinderen worden uitgedaagd en hun ontwikkeling wordt gestimuleerd.
Zowel binnen als buiten zijn speelgelegenheden gecreëerd waar de kinderen zich
vrij en veilig kunnen ontplooien.
We spelen zo veel mogelijk buiten. Daar staan verschillende speeltoestellen, we
hebben een zandbak, zwembadjes, fietsjes, ballen, sjouwmateriaal en een
evenwichtsparcours. Steeds biedt de leiding ander speelgoed aan om de kinderen
te prikkelen. In de zomer kunnen de allerjongsten ook mee naar buiten om te spelen
op kleden en in een buitenbox. Poncho’s en laarsjes hebben we ook in huis. Die
zorgen ervoor dat we ook bij een buitje naar buiten kunnen.
Binnen zijn gezellige speelhoekjes ingericht op kindniveau. Geleidelijk wordt uw kind
door de leidsters gestimuleerd tot het maken van een puzzel of lotto op eigen
ontwikkelingsniveau, het spelen van een gezelschapsspel, muziek maken en
activiteiten gericht op de motoriek. Op een peuterproof computer en iPad spelen
we educatieve spelletjes en ‘lezen’ we digitale prentenboeken.
2.3 Spelen en leren: Piramide
De baby’s in De Kinderkamer krijgen veel persoonlijke aandacht en we houden
rekening met het dagritme dat u aan ons doorgeeft. Speelmaterialen in de
babyhoek bieden uitdaging en worden ook steeds gewisseld. Ze spelen met onder
andere een babygym, babyduplo, rammelaars, babyboekjes en allerlei andere
materialen om te ontdekken. Ook zijn er geregeld Babyweken, waarin we extra
activiteiten met de allerjongsten ondernemen.
Gezorgd wordt voor voldoende afwisseling tussen spelen op een kleed, individuele
aandacht, even in de box, voor de spiegel en spelen met speelgoed dat geluid

maakt. Ook tijdens het verschonen zien wij de behoefte van de baby aan
communicatie!

De dreumes kan stapjes leren zetten achter een wandelwagentje, rijden op een
loopauto, gezellig voorgelezen worden op de voorleesbank en spelen met de
materialen in de rolbakken zoals een houten trein, poppen en auto’s. Ons
speelhuisje, biedt ruimte aan beginnend rollenspel zoals doen-alsof spel.
Het Voor- en vroegschoolse educatie programma Piramide, waarmee we werken
met de peuters, stimuleert diverse ontwikkelingsgebieden, zoals taal, rekenen,
motoriek en sociale emotionele vorming. We werken thematisch met de Piramideprojectboeken, vertelplaten, boeken en liedjes. Met het Logo3000 programma
bieden we spelenderwijs veel extra woorden aan, aansluitend bij de natuurlijke
taalverwerving.
Voor de baby’s/dreumessen werken we ook met Piramidethema’s. Activiteiten
worden op deze manier steeds in context aangeboden en vaak gecombineerd met
de belevingswereld zoals bijv. de seizoenen. Van wat kinderen maken, creëren we in
de vier jaar dat uw kind bij ons in het kinderdagverblijf vertoeft, een mooie
portfoliomap.
We sluiten graag aan bij initiatieven zoals de Nationale Voorleesdagen met een
theaterbezoek. Taal- en leesbevordering is een vast onderdeel van de dag. Onze
speciale voorleesbanken zijn hiervoor uitermate geschikt! Middels ouderbrieven
houden we u op de hoogte welke boeken we aanbieden en ook informeren we
hoe ouders hier thuis op aan kunnen sluiten. Ouders kunnen ook themaboeken,
prentenboeken en opvoedkundige boeken van ons lenen.

Een boterham smeren, aan- en uitkleden, je jas aantrekken en dergelijke wordt de
kinderen spelenderwijs aangeleerd.
Naast alle activiteiten in het dagprogramma staat de interactie tussen pedagogisch
medewerker en kind centraal. We spannen ons in om ieder kind te zien in zijn eigen
perspectief. Wat wil dit kind ons vertellen en aan welk volgende stapje in zijn of haar
ontwikkeling heeft het behoefte?
2.4 Erop uit
We trekken er vaak op uit. Met een bolderwagen gaan we naar de speeltuin of
maken we een wandeling om seizoenverschijnselen te bekijken. We zetten
bijvoorbeeld in het bos kabouterborden neer waarmee de kinderen over de natuur
kunnen leren, en als we aan het thema ‘Hier woon ik!’ werken bijvoorbeeld gaan we
kijken bij een nieuwbouwproject.
Voor de allerkleinsten hebben we een vierpersoonsbuggy zodat ook zij lekker mee
kunnen tijdens de wandeling! Ook voor hen vinden we een dagelijkse frisse neus van
belang.
Voor alle kinderen hebben we zwemkleding, reservekleding, laarzen en regenjasjes
in huis. U mag dit ook gerust meebrengen natuurlijk. We hopen dat van u de rest ook
een keer lekker vies mag worden tijdens het buiten spelen! Wij vinden dat alleen
maar gezond.
2.5 Extra’s
Eens per jaar maakt een professionele fotograaf foto’s van de kinderen, die
nabesteld kunnen worden.
Voor iedere leeftijd organiseren we allerlei speciale activiteiten. Voor de baby’s
bijvoorbeeld een workshop muziek op schoot en een familie ochtend. Voor de
dreumesen en peuters is er peutertheater, we maken herfstwandelingen en doen
mee aan de Koningsspelen. In de zomer is er een peuterfeest plaats en voor Kerstmis
een peuterkerstdiner.
Verjaardagen van leidsters vieren we op de Dag van de Pedagogisch medewerker
en de verjaardag van uw kind willen we ook graag vieren. Feesten als Pasen,
Sinterklaas en Kerst vieren we uitbundig met liedjes en passende lekkernijen. We
hopen dat u zo veel mogelijk gezonde traktaties meegeeft op een verjaardag.
Natuurlijk kan het ook iets zijn wat niet eetbaar is zoals een miniboekje of
bellenblazer. De groepsleiding helpt u graag mee om iets leuks en lekkers te
verzinnen!

2.6 Op naar de basisschool
De peuters zijn nu de oudsten in het kinderdagverblijf, maar straks zijn zij de kleinsten
op de basisschool. We helpen uw kind om de overstap naar de basisschool minder
groot te maken door hen materialen aan te bieden die in de moeilijkere variant ook
op school te vinden zijn. Van prikpen tot meeknipschaar, van puzzels op allerlei
niveaus, MiniLoco, kleurpotloden tot klei en peuterbingo. Als uw kind vanuit de
peutergroep doorstroomt naar de buitenschoolse opvang zorgen we voor
voldoende wenmomenten. Geeft u uw peuter tijdig op voor buitenschoolse opvang
op onze andere locaties, zodat u zo min mogelijk met een wachtlijst geconfronteerd
wordt.
De pedagogisch medewerkers observeren hoe uw kind zich ontwikkelt en gedraagt.
Een van de leidsters is de ‘mentor’ van uw kind. Zij brengt de ontwikkeling in kaart
aan de hand van een observatielijst met onder andere een beoordeling van
zelfredzaamheid, welbevinden, motoriek en de cognitieve ontwikkeling. Eenmaal
per jaar voeren we hierover een gesprek met u. En mocht u dat vaker wensen, staan
we altijd open voor een gesprek.
We dragen de kinderen over aan de basisscholen middels het uitgebreide Piramideoverdrachtsinstrument. Tijdens het eindgesprek, aan het einde van de opvang,
worden de bevindingen met u als ouder besproken. U krijgt onder andere door de
uitslag van de Cito-toetsen die we bij driejarigen afnemen, een goed beeld van de
taal- en denkontwikkeling van uw peuter en de oriëntatie in de ruimte.
Ouders geven aan het begin van de opvang toestemming om deze gegevens aan
de basisschool over te dragen, conform het beleid van de gemeente Lingewaal in
samenwerking met de scholen en de voorschoolse voorzieningen.

We kunnen met u ook afspraken maken over een ‘warme overdracht’ naar de
basisschool. Dan bespreken we de opvanggegevens persoonlijk met de
groepsleerkracht van de basisschool om zo een zo goed mogelijke aansluiting op de
basisschool te maken.
2.7 Groepssamenstelling
Kinderen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar in een ‘verticale groep’ met
maximaal zestien kinderen van 0 tot maximaal 4 jaar. Hier zijn baby-activiteiten en
activiteiten voor de dreumesen en peuters aan de hand van Piramidethema’s. U zult
de ruimte dan geheel ingericht zien volgens een bepaald thema waarmee we de
kinderen in contact willen brengen.
Aan de hand van Piramide-projecten worden ze langzaam voorbereid op de
basisschool. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod in dit programma. We
oefenen in het om de beurt vertellen in de kring, kiezen voor een speelhoek, leren
zelf de jas en schoenen aandoen, ruimen zelf op, leren vragen stellen aan de
andere kinderen en nog veel meer. Allemaal mooie stapjes op weg naar de
basisschool. U waardeert het vast!
2.8 Groepsleiding
Wij koesteren onze kleinschaligheid. Belangrijk aspect daarin is dat kinderen altijd
vertrouwde gezichten hebben voor de groep. Daarom zijn er maximaal drie vaste
beroepskrachten aanwezig waarvan er dagelijks minimaal één werkzaam is op de
groep van uw kind. De continuïteit blijft ook bij ziekte of vakantie gewaarborgd. Ook
de vervangers zijn vertrouwde verschijningen voor ouders en kinderen en de
vakantieroosters worden zodanig opgesteld dat er altijd vaste groepsleiders
aanwezig zijn.
Er zijn iedere dag drie pedagogisch medewerkers op de groep. Een aantal dagen
kunt u daar ook nog leidinggevenden bij op tellen en een groepshulp. We streven
altijd naar meer begeleiding dan strikt noodzakelijk, zodat we extra veel individuele
aandacht kunnen geven aan de kinderen. Stagiaires zult u op deze jongste groepen
alleen voor langere tijd aantreffen. BOL-stagiaires worden altijd boventallig ingezet
en ondersteunen de beroepskrachten tijdens hun werk. Een BBL-student kan onder
voorwaarden worden ingezet volgens de cao Kinderopvang.
Ons team bestaat uit vaste, vakbekwame en gediplomeerde pedagogisch
medewerkers en drie medewerkers met HBO-diploma’s. De pedagogisch
medewerkers hebben kwalificatieniveau 3 of 4 van Pedagogisch Werk. De leiding en
alle medewerkers en stagiaires zijn in het bezit van een geldige verklaring omtrent
gedrag.

Onze medewerkers blijven zichzelf scholen en ontwikkelen door middel van
studiedagen, vakbeurzen, conferenties en cursussen. Onder andere op het gebied
van EHBO, BHV, stagebegeleiding, pedagogiek/didactiek, voor- en vroegschoolse
educatie, grimeren bij kinderen, communicatie, natuurbeleving, schminken en meer.
We werken met gemotiveerde pedagogisch medewerkers die stevig in hun
schoenen staan, deskundig zijn en met plezier hun werk doen! Zo alleen kunnen wij
de hoogwaardige kinderopvang bieden die wij beloven.

BELEID
3.1 Pedagogisch beleid
In De Kinderkamer willen we de kinderen een thuisgevoel geven. In een vertrouwde
en geborgen omgeving voelen ze zich vrij om op ontdekkingsreis te gaan en zichzelf
te ontwikkelen, in hun eigen tempo.
Baby’s krijgen veel extra aandacht bij de verzorging. Dat geeft ze zelfvertrouwen
voor de momenten waarop ze zelf spelen gaan. We geven de baby ruimte om te
reageren, gaan met ze ‘in gesprek’ en laten ze voelen dat we er voor ze zijn. Een
knuffel, een aai, even bijkomen bij een pedagogisch medewerker. Daarbij doen ze
zo veel mogelijk mee aan babyactiviteiten en vrij bewegen voor de motorische
ontwikkeling.
Peuters worden ondersteund bij het ‘Ik wil het zelf doen’. We proberen hun
gevoelens te verwoorden, samen hun spel te verdiepen en geven aandacht voor
het omgaan met elkaar. We werken samen met de ouders bij het zindelijk worden
van de kinderen, voldoende rust nemen en de zelfredzaamheid.
Ons pedagogisch beleid is gebaseerd op de vier basisdoelen van professor J.M.A.
Riksen-Walraven, beschreven conform de Wet Kinderopvang. Deze doelen hebben
betrekking op emotionele veiligheid, persoonlijke en sociale ontwikkeling en de kans
om zich waarden, normen en cultuur van de samenleving eigen te maken.
Het pedagogisch beleidsplan ligt ter inzage in De Kinderkamer en is te lezen op onze
website.
3.2 Ouderbeleid
We streven in De Kinderkamer naar een open relatie met alle ouders en verzorgers,
met dagelijks goed contact. Uw betrokkenheid wordt zeer op prijs gesteld.
Onze oudercommissie vertegenwoordigt specifieke belangen van de ouders. De
commissie en directie hebben regelmatig overleg. De namen van de
oudercommissieleden zijn te vinden op het whiteboard in De Kinderkamer, net als de
agenda en het laatste verslag van de oudercommissievergadering. Vragen of
ideeën kunt u achterlaten bij de leden van de oudercommissie. Het e-mailadres
staat aangegeven.
Een keer per week worden de belevenissen van uw kind beschreven in het
ouderportaal, Via het portaal blijft u op de hoogte van nieuwtjes en activiteiten en
actuele informatie vindt u op ons whiteboard. Ieder jaar organiseren we een
speciale avond voor alle ouders en verzorgers.
Heeft u zelf belangrijke informatie over uw kind, dan horen we dat natuurlijk graag.
Ook bijv. als u een logopedist bezoekt met uw kind. Wij kunnen u in allerlei zaken
ondersteunen.

We betrekken ouders bij activiteiten en hopen dat thuis ook wordt voorgelezen,
gezongen en meegespeeld, zodat de in De Kinderkamer spelenderwijs
aangeboden stof extra snel wordt opgepikt.
3.3 Methodes
We observeren de ontwikkeling van de kinderen aan de hand van de methode
‘Focus op kinderen’ en de Peuterobservatielijst. Het kennisniveau van de driejarigen
wordt, als opstapje naar de basisschool, gepeild middels Cito Taal en Rekenen. Wij
brengen ouders minstens een keer per jaar op de hoogte van de ontwikkelingen.
Onze interne begeleiding is van hoog niveau met aandacht en hulp voor ieder kind.
Ons kinderdagverblijf biedt dan ook passende opvang voor kinderen met een
zorgvraag.
3.4 Hygiëne
Elke dag en iedere week worden delen van het kinderdagverblijf schoongemaakt.
De leidsters ventileren de binnenruimten en maken schoon met
schoonmaakartikelen die ook veilig zijn voor kinderen.
Ons kinderdagverblijf heeft een goed onderhouden, automatisch ventilatiesysteem
waar alle ruimten op aangesloten zijn. We beschikken over effectieve zonwering,
screens aan de buitenzijde. We hebben airco, maar gaan daar voorzichtig mee om,
omdat we voor de kleine kinderen de temperatuur niet te veel willen laten
verschillen met de buitentemperatuur.
De Kinderkamer hanteert de Hygiënecode voor kleine instellingen in de
kinderopvang. Daarin staat beschreven hoe om te gaan met voedsel,
voedselveiligheid en hygiëne. Voor afgekolfde borstvoeding en traktaties en
dergelijke hebben wij dan ook speciale regels.
3.5 Ziektebeleid
De landelijke richtlijnen voor de bestrijding van infectieziekten van de GGD vormen
het uitgangspunt voor ons ziekte- en hygiënebeleid. Bij verkoudheid of
doorkomende tandjes hoeft uw kind echt niet thuis te blijven, maar het
kinderdagverblijf is niet berekend op de opvang van zieke kinderen, ook vanwege
het besmettingsgevaar.
Twijfelt u of uw kind kan deelnemen aan het dagprogramma, neem dan contact
met ons op. Ook wij zullen contact opnemen met de ouders als een kind te ziek is en
intensieve verzorging nodig heeft. U hoeft dan niet op stel en sprong te komen;
maakt u gerust uw vergadering nog even af. Omwille van de veiligheid van uw kind
dienen wij geen paracetamol/zetpillen toe om het langer in De Kinderkamer te laten
blijven.
We hebben een medisch dossier van de kinderen en houden eventueel
medicijngebruik bij. U kunt voor het gebruik van neusspray of andere medicatie die
tijdens de opvang nodig is, gebruik maken van het formulier waarop we medicatie
afspraken noteren. Als uw kind te ziek is om naar De Kinderkamer te komen,
verzoeken wij u dat voor 9 uur te laten weten.

3.6 Kwaliteit
De kwaliteitsinspectie van kinderopvangorganisaties wordt ieder jaar door de GGD
gedaan. Die toetst onder andere veiligheid en gezondheid, accommodatie en
inrichting en groepsgrootte. Jaarlijks voeren we een risico inventarisatie veiligheid en
gezondheid uit. Onze jaarlijkse inspectierapporten zijn te vinden op onze website en
op bijvoorbeeld www.landelijkregisterkinderopvang.nl U zult merken en lezen dat De
Kinderkamer graag uitmuntend scoort en hier zichtbaar hard aan werkt!
De leiding en medewerkers van De Kinderkamer doen hun uiterste best om naar
ieders tevredenheid te handelen. Mocht er onverhoopt iets niet naar uw wens
verlopen, dan horen wij dit graag. We vinden het belangrijk om onduidelijkheden of
misverstanden samen op te lossen. U geeft ons hiermee de mogelijkheid om onze
dienstverlening hoog te houden of zelfs te verbeteren en daar zijn we altijd op uit!
Voor klachten zijn we aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en
Peuterspeelzalen. Dit geldt voor iedere individuele ouder maar ook voor onze
oudercommissie. Voor informatie, advies of bemiddeling kunt u terecht bij het
Klachtenloket Kinderopvang. Meer informatie hierover vindt u in de garderobe.
U kunt rekenen op strikte geheimhouding van o.a. persoonsgegevens, de
gezondheidssituatie van uw kind en uw gezinssituatie. De Kinderkamer hanteert
hiervoor ene privacyreglement.
3.7 Aansprakelijkheid
De Kinderkamer heeft voor de eigen medewerkers én voor de kinderen die van de
opvang gebruik maken een W.A.-verzekering en een ongevallenverzekering
afgesloten.
3.8 Netwerk
Informatie-uitwisseling en kwaliteitsbundeling staan centraal bij het overleg met
onder andere het consultatiebureau, basisscholen in de regio, het MKD, onze
peuteropvanglocaties, de gymvereniging en opleidingscentra. Ook werken we
nauw samen met de gemeente Lingewaal en hebben we zitting in de Lokaal
Educatieve Agenda. Deze werkgroep buigt zich bijvoorbeeld over de doorgaande
lijnen naar de basisschool en hoe dit binnen Lingewaal vorm gegeven kan worden.
We willen optimale passende opvang aan alle kinderen bieden. Vandaar ook onze
actieve houding m.b.t. kinderen die wellicht extra zorg behoeven. Het doel is het zo
vroeg mogelijk opsporen van signalen van mogelijke ontwikkelingsproblemen zodat
we u tijdig kunnen ondersteunen en begeleiden. Kinderen kunnen extra steun op de
groep krijgen en we besteden ook aandacht aan kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong. We kunnen u advies geven vanuit onze kennis van jonge
kinderen en tevens kennen we de aanbieders van zorg in de regio om u naar door
te verwijzen. Wij zijn graag uw partner in de opvoeding.

PLAATSING EN TARIEVEN
Als u geïnteresseerd bent in de kinderopvang van De Kinderkamer sturen wij u graag
een informatiepakket toe. Het is ook mogelijk om een bezoekje te brengen; dan
geven we u een rondleiding. Het is voor ons belangrijk dat u met een goed gevoel
uw kind bij ons achterlaat op het moment dat u werkzaamheden heeft gepland.
4.1 Plaatsing
Plaatsing in De Kinderkamer is afhankelijk van enkele factoren:
•
•
•
•
•

Inschrijfdatum
De dagen waarvoor u uw kind aanmeldt (hele dagopvang gaat bijv. voor
halve dagopvang)
Leeftijd van het kind (instroom of starten in de baby/dreumesgroep)
Er geldt voorrang als een broer of zus ook al naar het kinderdagverblijf van De
Kinderkamer gaat
Reeds geplaatste kinderen waarvan de ouders opvangdagen wensen te
wijzigen krijgen ook voorrang

We raden aan om in een zo vroeg mogelijk stadium opvang aan te vragen. Dat kan
al als u de baby verwacht.
Als er een plaats beschikbaar komt, nodigen wij u uit voor een intakegesprek. Dan
ondertekenen we het contract dat u nog binnen een maand kosteloos opzeggen
kunt. Tevens bespreken we alles wat u en wij belangrijk vinden voor de opvang.

Als een kind even op de wachtlijst blijft staan, kunnen wij bemiddelen voor tijdelijke
plaatsing bij gastouderbureau Kinderoase. Zo bent u verzekerd van opvang. Uw kind
stroomt dan door naar De Kinderkamer als er een plek vrij komt.
Kinderen mogen ten minste twee dagdelen komen wennen voor ze écht naar De
Kinderkamer komen. Tijdens de eerste dagen richten we onze aandacht extra op de
relatie met uw kind, zodat het zich snel thuis voelt bij de leiding en in de groep.
4.2 Betaling
De kosten van opvang in kinderdagverblijf De Kinderkamer zijn te vinden in onze
tarievenlijst en zijn inclusief voeding, verzorgingsmiddelen, luiers en uitstapjes. Ook
onze extra zorg, de interne begeleiding en extra gesprekken, horen allemaal bij onze
manier van werken. De kosten moeten vooraf, per maand, worden voldaan. We
sturen maandelijks een factuur die binnen veertien dagen dient te worden voldaan
op bankrekening NL86 RABO 0381211223. Liefst werken we met een automatische
incasso. Wij sturen graag een (proef)offerte als u dat wenst.
Het is voor tweeverdieners mogelijk om kinderopvangtoeslag aan te vragen. Deze is
inkomensafhankelijk en te berekenen op www.toeslagen.nl. U betaalt de brutoprijs
aan De Kinderkamer en ontvangt maandelijks de toeslag van de overheid. Wij
bieden ouders administratieve ondersteuning bij het invullen van aanvragen. Tevens
verstrekken wij, eenmaal per jaar, na het einde van het jaar een jaaropgave voor de
eindafrekening met de belastingdienst.
4.3 Bereikbaarheid
Tijdens werkdagen zijn wij de gehele dag bereikbaar, van 7.00 uur tot 18.30 uur. Wij
vinden het prima als u in de loop van de dag ook telefonisch wilt informeren naar
hoe het met uw kind gaat in de opvang. We kunnen ons goed voorstellen dat u
benieuwd bent naar hoe het gaat.
Ook buiten de openingstijden en in het weekend zijn wij per mail bereikbaar via
info@kinderkamer-vuren.nl of administratie@kinderkamer-vuren.nl.

HUISREGELS
Wij hanteren in De Kinderkamer enkele huisregels waardoor de dagelijkse gang van
zaken soepel en ordentelijk verloopt. Wij verzoeken ouders en verzorgers vriendelijk
om deze in acht te nemen.
•

•

•

•

•
•

•

Ouders/verzorgers worden verzocht zich strikt te houden aan de haal- en
brengtijden, ook bij maatwerkafspraken. De activiteiten voor de kinderen
dienen rustig te verlopen, hetgeen bij een voortdurend komen en gaan van
ouders/verzorgers niet mogelijk is.
Kinderen mogen alleen door de ouders/verzorgers worden opgehaald. De
groepsleidsters geven uw kind niet aan een onbekende mee als dat niet
vooraf besproken is.
Ouders geven wijzigingen en andere belangrijke zaken (zoals wijziging van
noodtelefoonnummers) aan De Kinderkamer door.
Ouders zorgen ervoor dat in ieder geval de jas en de schoenen voorzien zijn
van de naam van hun kind.
Alle kinderen dragen pantoffels in het kinderdagverblijf. In de zomermaanden
accepteren we ook blote voetjes.
Geen eigen snoep en speelgoed meebrengen, uitgezonderd een knuffel om
mee te slapen. Bij bepaalde thema’s vraagt het team om spulletjes of een
foto van thuis om over te kunnen vertellen en de taalontwikkeling te
stimuleren. We rekenen op uw medewerking.
Bij traktatie voor een verjaardag of bij een afscheid kunt u tips voor gezonde
traktaties krijgen bij de leidsters. Voor een traktatie kunt u ook denken aan
bijvoorbeeld een bellenblazer, een potloodje of iets anders niet-eetbaars.
Hoewel de groepsleidsters hun uiterste best doen om elke dag de persoonlijke
spulletjes van uw kind te verzamelen, blijven ouders er zelf verantwoordelijk
voor deze spulletjes ook daadwerkelijk mee te nemen naar huis. Te denken
valt aan het overdrachtsboekje, flessen, kleding, medicijnen en post.
Het is in verband met de veiligheid niet toegestaan om kinderen te stimuleren
zelf de poort van het hek te openen. Wilt u de poort direct na het openen
weer sluiten?

Stelt u zich alstublieft op de hoogte van onze veiligheidsregels. Deze worden
uitgereikt bij het intakegesprek. Let er bijvoorbeeld op dat uw tas niet onbeheerd
ergens in De Kinderkamer staat. Wellicht zitten er in uw tas kleine voorwerpen,
medicijnen of sigaretten die gevaar opleveren voor de kinderen.

Ziet u… De Kinderkamer .. echt een plek om kind te zijn!
Op onze website www.kinderkamer-vuren.nl kunt u onder de button ‘Informatie’
nog meer informatie vinden. Bijvoorbeeld onze inspectierapporten. Wanneer uw
kind geplaatst is, ontvangt u een code om de foto’s op de website te kunnen
bekijken.
U kunt ons ook vinden op Facebook. Zoekt u op @DeKinderkamerVuren dan ziet u
daar actuele foto’s van Kinderkameractiviteiten. Alleen over kinderen van ouders
van wie wij toestemming hebben, plaatsen wij berichten hierop.
We hopen dat we u met deze brochure goed op de hoogte hebben gebracht van
de dagelijkse gang van zaken in Kinderdagverblijf De Kinderkamer. Wilt u meer
weten? Komt u gerust kijken en ervaar het zelf! We leiden u graag rond op onze
locatie en beantwoorden al onze vragen.
Tijdens het intakegesprek ontvangt u van ons nog meer handige informatie voor
geplaatste ouders en kinderen.
Laat het ons weten wanneer u op dit moment informatie mist, dan helpen wij u
graag verder. We wensen u en uw kind een plezierige tijd toe in De Kinderkamer!
Het Kinderkamerteam
Mildijk 109
4214 DR Vuren
0183 – 661348
info@kinderkamer-vuren.nl

