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1 INLEIDING
KinderOpvang De Vlinder biedt professionele kinderopvang voor kinderen van nul tot
vier jaar.
Het protocol ”pedagogisch beleid” komt tot uitdrukking hoe wij met kinderen omgaan en waarom wij dat
zo doen. Het pedagogisch beleid is gebaseerd op een visie op de ontwikkeling en opvoeden van kinderen;
en vormt de basis voor het dagelijks pedagogisch handelen in onze groep. Zowel pedagogische
medewerkers als ouders zijn in dit proces betrokken.
In het protocol “pedagogisch werkplan” en in het protocol “RI’s plan van aanpak” wordt het pedagogisch
handelen in de groepen zichtbaar en toetsbaar gemaakt. We beschrijven hoe de pedagogisch
medewerkers met de kinderen werken, hoe de ruimte is ingericht en hoe er met de ouders wordt
samengewerkt. Jaarlijks wordt dit plan van aanpak besproken en zo nodig bijgesteld.
Met deze pedagogische protocollen willen we ons pedagogisch denken en doen inzichtelijk maken voor
personeel en ouders. Steeds opnieuw toetsen we het dagelijks pedagogisch handelen aan onze
pedagogische doelen om zo de kwaliteit van de opvang te verbeteren.
In de protocollen gebruiken we de officiële term ‘pedagogisch medewerker’ i.p.v de meer gangbare term
‘leidster’.

3

2 KINDEROPVANG DE VLINDER
is de ideale plaats voor een kind om geheel verzorgd de wereld te verkennen, terwijl de ouders onbezorgd
elders bezig kunnen zijn.
KinderOpvang De Vlinder biedt kwaliteit die aansluit bij de ontwikkeling van de kinderen en de wensen van
de ouders / verzorgers. Dit door een natuurlijke en huiselijke omgeving te creëren en een uniek en
verantwoord pedagogisch beleid te voeren.
KinderOpvang De Vlinder biedt een veilige omgeving waarin een kind makkelijk vertrouwd kan raken en
zichzelf kan en mag zijn. Waarin wij als pedagogisch medewerkers een bijdrage kunnen leveren aan een
optimale ontwikkeling van uw kind.

WAAROM DE NAAM DE VLINDER?
De Vlinder staat voor een veranderingsproces en vrijheid.
Kinderen moeten zich vrij voelen in deze wereld.
De kleuren van de vlinder staan voor de veelzijdigheid van ieder kind.

IEDER KIND IS BIJZONDER
ONZE DOELSTELLING
Het uitgangspunt van KinderOpvang De Vlinder is het aanbieden van huiselijke kinderopvang waarin het
spelenderwijs stimuleren van de algehele ontwikkeling van het kind centraal staat.
Daarbij streeft KinderOpvang De Vlinder er naar dat elk kind vrolijk binnenstapt en aan het eind van de dag
weer vrolijk naar huis gaat. De belevingswereld van ieder kind is uniek en wordt aangemoedigd.
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3 PEDAGOGISCHE BELEID
Pedagogische doelstelling
De Wet Kinderopvang omschrijft verantwoorde kinderopvang als: kinderopvang, die bijdraagt aan een
goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige omgeving. Voor de pedagogische onderbouwing
van de Wet Kinderopvang zijn de opvoedingsdoelen van mevrouw professor J. Riksen-Walraven het
uitgangspunt. Zij omschrijft die opvoedingsdoelen als volgt:
“Als de vier pedagogische basisdoelen van de opvoeding van kinderen in gezin en kinderopvang beschouw
ik het aanbieden aan kinderen van:
a. een gevoel van -emotionele- veiligheid;
b. gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie;
c. gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie;
d. de kans om zich waarden en normen, de ‘cultuur’ van een samenleving eigen te maken (socialisatie).”
De doelstelling van KinderOpvang De Vlinder sluit hier nauw bij aan:
Wij willen naast de verzorging, ook bijdragen aan de opvoeding van de kinderen. Wij streven ernaar dat
kinderen goed toegerust op ontdekkingsreis gaan naar een zelfstandig bestaan. Wij bieden hen daarvoor
een klimaat, waarin zij zich gerespecteerd, geborgen en veilig voelen en waarin zij respect hebben voor
anderen en hun omgeving.
Wij vinden het belangrijk dat elk kind zich in zijn eigen tempo ontwikkelt, binnen de eigen mogelijkheden,
rekening houdend met de grenzen van de groep. Daarom hebben wij op het kinderdagverblijf gekozen
voor een verticale groepsindeling.
Het pedagogische beleid van KinderOpvang De Vlinder is gebaseerd op de ideeën van verschillende
pedagogen en diverse pedagogische theorieën. Ouders kunnen op de vestiging het Pedagogische Beleid en
het Pedagogisch Werkplan en plan van aanpak RI’s inzien, maar tevens op de website onder informatie
ouders.
In de eerste vier levensjaren wordt het fundament gelegd voor de persoonlijkheid. Daarom moeten
kinderen in deze periode voldoende geprikkeld worden om vrijuit en veelzijdig te kunnen beleven en
ervaren. Het is heel belangrijk dat de natuurlijke behoefte om zelf dingen te ontdekken, te onderzoeken en
uit te proberen zo min mogelijk wordt verstoord.
De belevingswereld van ieder kind is uniek en wordt aangemoedigd. Ons beleid is gericht op de
verschillende wijzen waarop een kind informatie tot zich neemt. Naast fantasie, creativiteit en de behoefte
van een kind kennis op te nemen, richten wij ons op de verkenning van de omgeving.
Er ligt een democratische opvoedingsstijl ten grondslag aan het pedagogisch handelen binnen
KinderOpvang De Vlinder. De mening van kinderen telt, er wordt goed naar hen gekeken en geluisterd.
Er is voortdurend interactie tussen opvoeder en kind.
In samenwerking met de ouders willen wij een bijdrage aan die opvoeding leveren, maar de ouders blijven
eindverantwoordelijk voor de opvoeding.
De pedagogisch medewerker bouwt met ieder kind een vertrouwensrelatie op zodat het kind zich veilig
voelt. Dat is een voorwaarde om vrij te kunnen spelen, bewegen en onderzoeken. De medewerkster houdt
tijdens de individuele verzorging een overzicht over de ruimte waarin de ander kinderen spelen of slapen.
Ze grijpt alleen in als daar een noodzaak toe is. Elk kind, ook een kind met een handicap, beweegt en speelt
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uit eigen initiatief. Het krijgt de tijd die het nodig heeft om zichzelf , zijn omgeving en de anderen te leren
kennen. In het creëren van een pedagogisch klimaat spelen houding en vaardigheden van medewerkers
een belangrijke rol. Door kinderen goed te observeren en te kijken naar de dagelijkse praktijk op het
kinderdagverblijf worden pedagogisch medewerkers zich bewust van hun pedagogisch handelen.
Nadenken over het pedagogisch handelen en onderzoeken waarom je iets doet zoals je het doet, kan
bijdragen aan inhoudelijke verdieping. Dit vormt de basis voor een goed pedagogisch klimaat in de groep.
Daarnaast spelen de interacties binnen de groep; en de groepsruimte op zich een belangrijke rol.

Verticale groep
Kinderen worden bij KinderOpvang De Vlinder opgevangen in één verticale groep. In deze groep mogen in
totaal 16 kinderen opgevangen worden. Er wordt dan goed gekeken naar de groepssamenstelling en de
beroepskracht/kind ratio (BKR). Dat betekent dat er in één groep kinderen van 0-4 jaar opgevangen
worden.
Het voordeel van een verticale groep is dat het de situatie in een gezin nabootst: er zijn kleine en grote
kinderen, die van elkaar leren en rekening houden met elkaars behoeften en mogelijkheden.
Een ander groot voordeel is dat het kind gedurende vier jaar in principe dezelfde pedagogische
medewerkers heeft en met hen dus een hechte relatie kan opbouwen.
Voordelen verticale groepsopbouw:
 kinderen hebben meer gelegenheid om zich in eigen tempo te
ontwikkelen
 de band tussen leidster en kind is hechter, doordat er minder
wisseling is evenals in de contacten tussen ouder(s) en leidster
 contacten tussen ouders lopen beter, omdat kinderen
onderling minder vergeleken worden
 er is een grotere continuïteit en stabiliteit in de groep
 kinderen stimuleren elkaar
 verantwoordelijkheidsgevoel wordt ontwikkeld
 er is minder competitie en dus minder frustratie en conflicten
 kinderen kunnen een positieve invloed op elkaars
taalontwikkeling hebben
 jonge en oudere kinderen bij elkaar bootsen een gezinssituatie
na
Nadelen verticale groepsopbouw:
 jonge kinderen kunnen aan activiteiten beginnen waar ze nog
niet aan toe zijn en die ze niet aankunnen
 het is wel eens moeilijk om een evenwicht te bewaren tussen
vrij laten en regels stellen
 het aanbieden van nieuwe activiteiten vraagt organisatorisch
meer
 de jonge, meer kwetsbare peuters kunnen overheerst worden
door de oudere peuters.
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Vier ogen principe
Vanaf 1 juli 2013 werken wij met het “vierogenprincipe”. Dit principe houdt in dat er altijd een volwassene
moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Een beroepskracht mag nog steeds alleen
op de groep staan. Zolang maar op elk moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te
kijken of te luisteren.
KinderOpvang De Vlinder heeft elk jaar overleg met de oudercommissie en voor de invulling van het
vier-ogenprincipe wordt de oudercommissie elk jaar om advies gevraagd. De oudercommissie heeft
ingestemd met de huidige invulling van het vier-ogenprincipe.
Voor nu ziet de invulling van het vier- ogenprincipe er als volgt uit: Normaal gesproken staan er iedere dag
2 à 3 of 4 pedagogisch medewerkers en eventueel een stagiaire op de groep. In de vakantieperioden zijn
de stagiaires vrij, maar zijn er nog steeds minstens twee pedagogische medewerkers aanwezig. De
pedagogisch medewerkers beginnen niet allebei op dezelfde tijd, hierdoor kan het in de ochtend tot 08.00
uur en in de middag ná 17.00 uur voorkomen dat er maar één pedagogisch medewerker op de groep staat.
Zodoende komt de leidinggevende/pedagogische coach Petra in deze situaties regelmatig de groep binnen
lopen. Hiermee zijn er in principe steeds twee volwassenen aanwezig óf kan er ieder moment iemand
binnen komen lopen.
In de uitzonderingssituatie dat er zo weinig kinderen zijn dat er maar één pedagogisch medewerker op de
groep staat, is er buiten de vakanties een stagiaire. Daarnaast kan het zo zijn dat Petra dan vrij is en ook
geregeld de groep binnenloopt.
Tot slot heeft KinderOpvang De Vlinder een achterwacht Rudie. Met deze achterwacht is afgesproken dat
ook hij binnen komt lopen. Zo kan er op elk moment een andere volwassenen meekijken.
Tijdens de opvang staan de camera en babyfoon continu aan, zodat in de groep slaapkamer activiteiten
bekeken kunnen worden. Tijdens het buiten spelen mogen de kinderen soms ook in het speelhuisje spelen.
Als er twee pedagogisch medewerkers buiten zijn mogen de kinderen eventueel in het speelhuisje spelen
en kan er daar één pedagogisch medewerker toezicht houden. Wanneer er activiteiten met de kinderen in
het speelhuisje plaats vinden, zullen de pedagogische medewerkers de babyfoon meenemen, zodat andere
collega’s in de groep kunnen meeluisteren.
Wij en ook de oudercommissie zijn van mening, dat het ook heel erg belangrijk voor de kinderen is om met
de leidster op pad te kunnen. De favoriete uitjes met de bakfiets willen we onze kinderen niet ontnemen.
Voor uitjes wordt gekozen om naar openbare gelegenheden te gaan. Wij zijn goed herkenbaar voor
buitenstaanders door de opdruk op de bakfiets en leidsters hebben een vest met logo aan.
Daar we niet altijd in gelegenheid zijn om met twee personen op pad te kunnen, bespreken we dit met het
eerste gesprek en hopen we dat u toestemming geeft voor deze activiteiten.
Met ingang van 01-01-2018 moeten wij volgens IKK wetgeving de uren wanneer de pedagogisch
medewerkers niet volgens BKR op de groep staan (max 3 uur per dag) gaan registreren. Deze uren zullen
ook openbaar zijn in het pedagogisch beleidsplan. Zodoende staan de tijden hieronder vermeld:
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

7.00-8.00

7.00-7.30

7.00-7.45

7:00-7.45

7.00-8.00

13.30-14.00

13.30-14.00

13.30-14.00

13.30-14.00

13.30-14.00

17.30-18.00

17.30-18.00

17.30-18.00

17.30-18.00

17.30-18.00
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4 VISIES VAN DE PEDAGOGEN
De pedagogische aanpak van KinderOpvang De Vlinder is geïnspireerd op elementen uit de visies van de
pedagogen Emmi Pikler, Steiner, Malaguzzi (Reggio Emilia), Montessori, Gordon en E.I.M methode.
Emmi Pikler legt de nadruk op het belang van vrije beweging en spel en op respect voor het kind. Wanneer
het kind kans krijgt te onderzoeken en te leren in zijn eigen tempo, leert het beter te zitten, staan, spreken
en denken dan een kind dat gestimuleerd of geholpen wordt in haar ontwikkeling.
Steiner is van mening dat lichaam en ziel niet tot ontplooiing kunnen komen als het verstand te vroeg
wordt geschoold. De nadruk in de opvoeding moet daarom liggen op de ontwikkeling van het wils- en
gevoelsleven en de kunstzinnige vorming. Een rustige en huiselijke sfeer en het gebruik van natuurlijke
materialen kunnen de ontwikkeling van de fantasie en creativiteit stimuleren, afhankelijk van de
mogelijkheden die ieder kind in zich heeft. De Steiner filosofie benadrukt dat een jong kind vooral moet
spelen, contact leggen met de buiten wereld en rijke zintuiglijke ervaring op moet doen om een sterke
persoonlijkheid te ontwikkelen.
Malaguzzi stelt dat kinderen voortdurend uit zijn op communicatie. Vanaf hun geboorte hebben ze in
potentie 100 talen tot hun beschikking om zich in uit te drukken. De verschillende zintuigen, de gesproken
en later geschreven taal zijn allemaal talen waarmee kinderen hun wereld onderzoeken. (Creatieve)
activiteiten ontstaan naar aanleiding van gebeurtenissen of ervaringen. De kinderen nemen zelf de
initiatieven daartoe. Wij kijken en luisteren hoe de kinderen bezig zijn en spelen daarop in. Het
onderzoeksproces van de kinderen staat voorop en niet het resultaat van hun werk.
In de Reggio Emilia-visie wordt het kind gezien als een ‘rijk’ kind met, al vanaf de geboorte, vele
mogelijkheden en talenten. Kinderen zijn in wezen al van jongs af aan bezig met leren, ze zijn nieuwsgierig
en vol creativiteit, hebben hun eigen passies en zijn van nature uit op contact.
Montessori gaat uit van de natuurlijke drang van kinderen om op onderzoek uit te gaan. Elk kind doorloopt
dezelfde fasen, maar niet elk kind doet dat in hetzelfde tempo. De eerste fase is de zintuiglijke; daarna
volgt de verstandelijke ontwikkeling.
Gordon benadrukt dat kinderen met respect moeten worden behandeld en altijd serieus genomen moeten
worden. Het gaat erom de communicatie te verbeteren en de kinderen zoveel mogelijk zelf conflicten op te
laten lossen. Als opvoeder stel je je daarbij op als scheidsrechter. Je luistert actief en neemt waar wat er
gebeurt. Vervolgens verwoord je de problemen en de gevoelens van de kinderen.
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E.I.M ( Eigen Initiatief Model )staat voor een methode van begeleiden. Het eerste uitgangspunt van E.I.M
is dat het initiatief om te handelen bij de persoon zelf ligt. Hij/zij is degene die het werk uitvoert, niet zijn
opvoeder/begeleider. Door middel van vragen of sturende aanwijzingen zelf de oplossingen voor zijn
problemen te laten ontdekken.
Ontwikkeling op verschillende gebieden
Kinderen ontwikkelen zich in een aantal fasen. Elk kind doet dit in zijn eigen tempo. KinderOpvang De
Vlinder besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling die kinderen op verschillende gebieden doorlopen: de
lichamelijke, motorische, zintuiglijke, cognitieve, taal-, sociaal-emotionele, persoonlijkheids- en seksuele
ontwikkeling en de ontwikkeling van de creativiteit.
Zintuiglijke ontwikkeling versus cognitieve ontwikkeling
Net als Steiner ziet KinderOpvang De Vlinder het belang in van een uitgebreide zintuiglijke ontwikkeling.
Pas wanneer een kind zich op zintuiglijk gebied goed heeft kunnen ontwikkelen, is het in staat cognitieve
kennis tot zich te nemen. Vanaf de basisschool (4 jaar) wordt al een groot beroep gedaan op de cognitieve
ontwikkeling van het kind. KinderOpvang De Vlinder kiest ervoor om juist de zintuiglijke ontwikkeling
centraal te stellen.
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5 ONZE DOELSTELLINGEN EN VUISTREGELS
Onze doelstelling is: het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen in de groep bevorderen, waarbij de
kinderen centraal staan en zich tevens kunnen ontwikkelen in wie zij werkelijk zijn.
We werken deze doelstelling verder uit met behulp van de volgende vier aspecten:
 emotionele veiligheid
 zelfstandigheid
 structuur
 uitleg en informatie
Deze aspecten komen in ieder hoofdstuk van dit beleidsplan terug, zij vormen hierdoor de leidraad van ons
pedagogisch denken en doen. Daarnaast zijn de basisdoelen voor de opvoeding uit de Wet Kinderopvang
verwerkt.
Vuistregels
























elk kind heeft recht op een goede verzorging
elk kind heeft het recht gestimuleerd te worden in zijn ontwikkeling
we accepteren elk kind zoals het is en nemen elk kind serieus
we bieden de kinderen structuur en veiligheid in een rustige omgeving
tegendraads of negatief gedrag pakken we op positieve wijze aan
er is geen sprake van fysiek of verbaal geweld tegen de kinderen
negatief gedrag wordt als zodanig benoemd (en uitgelegd) en verder genegeerd
positief gedrag wordt benoemd en gecomplimenteerd. ('positive reïnforcement')
er is geen sprake van onthouden van of dwingen tot eten, slapen of naar de wc gaan
wij zijn in staat de ideeën van de kinderen samen met hen in verschillende materialen vorm te
geven. Bijvoorbeeld in dans, in beweging, in muziek en in verhalen
stimuleren kinderen in de omgang met elkaar
doen met de kinderen mee, omdat wij door de kinderen als voorbeeld worden gezien
bieden de kinderen verschillende activiteiten aan
stimuleren de verschillende ontwikkelingsgebieden
helpen de kinderen met het registreren van ervaringen, zodat daar later weer over gesproken kan
worden
streven naar een ontspannen omgang in de groep
handelen met rust en zekerheid
laat het kind vrij in zijn/haar beleving als het met iets bezig is
veranderingen van activiteiten worden aangekondigd. Op deze manier kan het kind de activiteit
waar hij/zij mee bezig is, afronden. Dit is belangrijk voor het gevoel van eigenwaarde
wanneer we het kind iets willen vertellen, lopen wij naar het kind toe. Dit is belangrijk voor de kindopvoeder interactie
verrijkt de omgeving als ze merkt dat deze niet interessant of uitdagend genoeg is voor de kinderen
verarmt de omgeving (van prikkels) als ze merkt dat de kinderen niet voldoende rust kunnen vinden
er worden dagboekjes bijgehouden. Deze dienen zowel ter informatie voor de ouders als ter
herinnering voor de kinderen
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in de groepsmap wordt per kind informatie bijgehouden over de ontwikkeling, voeding, verzorging,
slaaptijden en gewoonten.
in de keukenkast hangen kaartjes met de schema’s van de kinderen onder een jaar.
in de algemene overdracht worden ontwikkelingen en bijzonderheden van het kind en/of zijn
omgeving opgeschreven zodat we goed op de hoogte zijn van de huidige situatie van het kind.

Extra doelen en vuistregels gericht op de baby






bij KinderOpvang De Vlinder wordt het eet- en slaapritme van de baby overgenomen
we gaan ervan uit dat baby's weten wat ze willen en dat baby's aangeven waar zij behoefte aan
hebben
we zijn ons ervan bewust dat een baby met ons een relatie aangaat.
Tijdens het vrije spel beschikt de baby over een ruimte die aangepast is aan zijn behoefte aan
veiligheid en behoefte tot ontdekken.
In de afgelopen periode hebben we ons door middel van de baby specialisatie, nog meer verdiept
en gespecialiseerd in het werken met baby’s. We hebben dit als erg prettig ervaren en besloten om
hier nog meer uit te gaan halen. In 2022 zullen wij ons dan ook verder laten opleiden in het geven
van baby yoga en babymassages.
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6 TIJD OM TE WENNEN
Om uw kind en uzelf vertrouwd te laten raken met KinderOpvang De Vlinder, de nieuwe omgeving, de
ruimte, de opvoeders en de andere kinderen, hebben we ‘wendagen’ ingesteld. We stemmen daarin ook
het voedingsschema, het slaapritme en de manier van omgaan met het kind thuis en bij KinderOpvang De
Vlinder op elkaar af tijdens het intakegesprek. De eerste wendag vindt plaats vóór de ingangsdatum in het
contract – wij nemen hierover telefonisch contact met u op.
Op de eerste dag komt het kind 1 ½ uur wennen met de ouders. Kind blijft dan op de groep en de
leidinggevende houdt met de ouder een intakegesprek. U maakt kennis met ons en neemt samen de eeten slaapgewoonten, het troosten, spelen en eventueel de zindelijkheid door. Tevens krijgt u te horen wie
de mentor van uw kind wordt. De mentor zal zich tijdens de wendagen voorstellen. De tweede wendag
komt uw kind een halve dag op de groep. Er wordt veel aandacht geschonken aan het afscheid nemen.
Op de derde wendag komt uw kind een hele, maar korte dag.
Bij het invullen van de gewenste ingangsdatum op het aanmeldingsformulier vragen wij u rekening te
houden met het feit dat de derde wendag plaatsvind vanaf de datum van plaatsing. De plaatsing en
daarmee ook de facturering starten vanaf de derde wendag.
En voor de ouders ...
We vinden het belangrijk dat de kinderen maar ook ouders zich op hun gemak voelen. Zodoende hebben
we een wen protocol opgesteld. Deze zit in de bijlage van het pedagogisch werkplan. Tevens schrijven
we tot uw kind 1 1/2 jaar is tijdens elke opvangdag, mits de drukte het toelaat, een verhaaltje in een
“overdrachtsboekje” over hoe het die dag is gegaan met uw kleine vlinder. U kunt dan thuis ook eens rustig
kijken hoe de dag is verlopen. Na zo'n 2 maanden krijgt u een evaluatieformulier mee over de wenperiode,
mocht hierbij de wens zijn om deze mondeling toe te lichten, dan horen wij dat graag.

7 Dagindeling
07:00 uur tot 9:00 uur
09:00 uur tot 10:00 uur
10:30 uur
10.00 uur tot 13:00 uur
14:00 uur
14:45 uur tot 15:15 uur
15: 00 uur tot 16:00 uur
16:15 uur tot 17:00 uur
17:30 uur tot 18:00 uur

Brengen van de kinderen.
Thee drinken met fruit , zingen, lezen, praten met de kinderen over hoe de
dag eruit ziet, verschonen en tijd voor de wc
Spelen binnen of buiten/activiteit
Brood/warme maaltijd eten ,drinken, verschonen, tijd voor de wc en flessentijd
spelen binnen of buiten/activiteit
Drinken en groentesnacks eten
Activiteit of vrij spelen en flessen-tijd
Verschonen, brood eten en tijd voor groentehapjes voor baby’s
Even spelen en ophalen van de kinderen.

Bij alle activiteiten vinden wij het lekker bezig zijn en het plezier wat het kind eraan beleeft het
belangrijkste.
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KinderOpvang De Vlinder werkt met Startblokken. Kinderen zijn een aantal weken met hetzelfde thema
bezig. Per dag wordt bekeken welke activiteit we gaan doen. Dit kan in de vorm zijn van knutselen, een
dansuurtje , yogaoefeningen, maar bijvoorbeeld ook voorlezen of zingen. Rust is belangrijk voor kinderen,
dus als het kind moe is mag het gewoon gaan slapen. Natuurlijk wel in overleg met de ouders. Dit wordt
per kind bekeken, want het ene kind heeft meer rust nodig dan het andere.
Bij KinderOpvang De Vlinder spelen we elke dag buiten. Daar kunnen de kinderen zich van harte uitleven.
Tip: trek geen nette kleren aan als uw kind bij KinderOpvang De Vlinder komt spelen, want hier mogen
kinderen spelen!
Baby’s volgen uiteraard hun eigen dagritme.

EEN STEVIGE BASIS VOOR DE TOEKOMST
Omdat kinderen vanaf hun vierde jaar naar school gaan, legt KinderOpvang De Vlinder bij de opvang van 0tot 4-jarigen het accent op de ontwikkeling van het wils- en gevoelsleven en de creatieve vorming. Door
tijdens de activiteiten de ervaring van het proces (zoals de beleving en het plezier) centraal te stellen en de
verschillende zintuigen te prikkelen, wordt een vruchtbare basis gelegd waardoor het cognitieve leren later
optimaal tot ontwikkeling kan komen. Speelgoed, spelletjes, ontwikkelingsmateriaal, voorlezen, muziek,
dans, naar buiten gaan, dieren, planten, bloemen, geuren, kleuren, vormen en maten dragen er allemaal
aan bij dat uw kind zich in de eerste levensjaren optimaal ontwikkelt.
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8 Zorg voor het kind
1.Visie op de ontwikkeling van kinderen
Wij gaan ervan uit, dat ieder kind de drang in zich heeft zich te ontwikkelen en dat mag doen op zijn eigen
manier en tempo op basis van aanleg en temperament. De kernopdracht vanuit KinderOpvang De Vlinder
is: het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar door het
aanbieden van veelzijdige en passende speelmogelijkheden.
Ieder kind is welkom bij KinderOpvang De Vlinder, dus ook kinderen met een beperking. Afhankelijk van de
mate van zorg en ondersteuning die het kind behoeft, wordt gekeken of we hieraan voldoende tegemoet
kunnen komen en of de plaatsing ten goede komt aan de ontwikkeling van het betreffende kind.
Ook wordt gekeken of het kind niet zoveel extra zorg, begeleiding of aandacht behoeft, dat dit ten koste
gaat van de andere kinderen op de groep. Er wordt dus goed gekeken naar de groepssamenstelling en de
beroepskracht/kind ratio (BKR). Tevens wordt er een proefperiode van 2 maanden in acht genomen (zie
bijlage wenprotocol), zodat we goed zicht krijgen op de zorgvraag van het kind.
Na plaatsing van een kind zijn er regelmatig evaluatiemomenten om met alle betrokkenen te bezien of het
kind zich binnen onze opvang veilig en prettig voelt. Na de wenperiode wordt het kind door de mentor in
het Kijk-kindvolgsysteem geplaatst. We zijn in 2018 gestart met het werken in het Kijk-kindvolgsysteem.
Zo hebben de pedagogisch medewerkers ieder kind ‘in beeld’ en volgen het in zijn ontwikkeling. Zo kunnen
we aansluiten bij de ontwikkeling van het kind en het stimuleren de volgende stap te zetten.
Daardoor zullen er vaker observaties plaats vinden en kunnen we de ontwikkeling van uw kind beter in
kaart brengen.

2.Pedagogisch doel
Ons pedagogisch doel is, dat kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar de gelegenheid krijgen zich te
ontwikkelen door hun eigen talenten en mogelijkheden te leren gebruiken en benutten. Dit realiseren we
door een veilige en vertrouwde speelomgeving te creëren waarin kinderen zich prettig voelen, vertrouwen
hebben in hun eigen kunnen, voor zichzelf kunnen opkomen, respect ontwikkelen voor zichzelf en de
anderen, zelfstandig en sociaal vaardig leren zijn, waardoor ze ook een positief zelfbeeld kunnen
ontwikkelen.
Specifieke aandacht voor kinderen in een achterstand situatie, door zo vroeg mogelijk te signaleren en
actief zorg/aandacht aan te geven.
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3.De basis: “Veiligheid en Vertrouwen”
KinderOpvang De Vlinder vindt het heel belangrijk aan te geven hoe verwacht wordt dat de pedagogische
medewerksters omgaan met kinderen en ouders en welke werkhouding wij van belang achten:
Voor kinderen en ouders is het belangrijk hoe een pedagogisch medewerkster zich opstelt:
 Houding van de medewerkster moet vertrouwen uitstralen, waar ouders en kinderen zich prettig bij
voelen.
 Openheid, luisterend oor en eerlijkheid waarbij de ouders en het kind het gevoel krijgen dat hij/zij
er mag zijn zoals hij/zij is en ondersteuning kan vinden.
 Openstaan en respect tonen voor de mening/cultuur van alle ouders en kinderen.
 Rust en sfeer kunnen brengen, dit zowel in de persoon als ook in de inrichting van de opvang
 Voorbeeldfunctie: ter ondersteuning naar ouders en kinderen.

Voor de ouders en de kinderen is het belangrijk hoe de pedagogische medewerkster met de kinderen
omgaat:
















Individualiteit/groep: Er moeten regels en rituelen zijn waar de hele groep zich aan kan houden.
Daarbij moet de medewerkster ook oog hebben voor het individuele kind en rekening houden met
karakter en eigenheid van het kind.
Met respect omgaan met ouders, kinderen en collega. Dit wil niet zeggen dat je alles moet
accepteren, maar wel dat je open staat voor elkaars cultuur en mening.
Positieve benadering: hierdoor werk je aan het zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld van een
kind.
Aandacht en warmte geven aan het kind, waardoor het kind geborgenheid voelt.
Duidelijkheid en structuur kunnen bieden: hierbij is het heel belangrijk dat pedagogische
medewerksters op één lijn met elkaar werken, waardoor het kind weet wat de grenzen zijn. Ook
dat de medewerkers op dezelfde wijze straffen en belonen.
Omgaan met eigen verantwoordelijkheid: het kind de kans geven zelf dingen te doen en ze ook de
tegenslagen leren ervaren en hiermee goed om leren gaan.
Stimuleren: het kind niet alles voordoen of uit handen nemen, maar bevorderen/stimuleren om het
zelf te doen en te werken naar zelfstandigheid. Het zelf oplossen van problemen.
Geen te hoge en/of lage verwachtingen hebben: ieder kind de ruimte geven zich op zijn eigen
manier en tempo te ontwikkelen.
Op tijd afstand nemen/loslaten: De kinderen een eigen plaats laten zoeken in de groep en daarbij
de ruimte geven zich te ontwikkelen al lijken ze zo kwetsbaar of klein.
Onbevangen benaderen: de kinderen komen als individuen binnen zonder vooroordeel. De
pedagogische medewerkers leren het kind kennen en zullen alert zijn op de informatie, die ze van
de ouders krijgen. De pedagogische medewerkers volgen het kind en bij ongerustheid wordt met
de ouders contact opgenomen en eventuele verwijzing of extra zorg besproken. De pedagogische
medewerkers werken volgens het protocol “Kinderen met opvallend gedrag”.
Het kind in zijn ontwikkeling volgen. Dit wordt door de mentor geregistreerd in het Kijkkindvolgsysteems en met de ouders besproken.
Tussentijdse zorgen worden direct met ouders besproken.
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4 Ontwikkeling van de kinderen
Boekenpret
Bij KinderOpvang De Vlinder werken we met boekenpret. Om kinderen (vanaf 1,5-4 jaar) plezier te laten
krijgen in lezen willen we ouders stimuleren om thuis (vaker) voor te lezen. (Voor)lezen is van belang voor
de woordenschat van het kind. Met een grotere woordenschat en plezier in lezen, kan het kind beter
meekomen op school.
U krijgt één keer per maand een tas met een boek van ons mee. Deze mag u twee weken thuis houden
daarna levert u het boekje weer in, zodat de tas weer gevuld kan worden met een nieuw boekje.
Overdracht Basisonderwijs en BSO
We willen onderbouwleerkrachten en pedagogisch medewerkers BSO een beeld geven van de periode van
uw kind op de voorschool, zodat zij beter kunnen inspelen op de behoeften van uw kind. De observaties
die gedurende het jaar gemaakt worden van uw kind, worden 1x per jaar geregistreerd in het Kind
kijkvolgsysteem. Als uw kind 3 jaar en 10 maanden is wordt dit verslag met u besproken en zullen de
formulieren naar de desbetreffende school en de BSO gestuurd worden (koude overdracht). Zijn er vragen
na aanleiding van dit verslag, dan mag de leerkracht en/of pedagogisch medewerker contact met ons
opnemen.
Heeft het kind extra begeleiding of stimulering nodig gehad, dan wordt de informatie tijdens een gesprek
met leerkracht en pedagogisch medewerker BSO over gedragen (warme overdracht)
VVE
VVE (voor- en vroegschoolse educatie) is een verzamelnaam voor landelijk vastgestelde methodes die
jongere kinderen spelenderwijs stimuleren in hun ontwikkeling. Deze zijn bedoeld voor alle kinderen,
maar ze zijn speciaal geschikt voor kinderen die niet goed Nederlands spreken of extra stimulering nodig
hebben. KinderOpvang De Vlinder is sinds 2014 actief met VVE.
Het ontwikkelingsgerichte activiteitenaanbod komt bij ons tot stand met de methode Startblokken.
Startblokken werkt met betekenisvolle thema’s uit de beleveniswereld van het kind. Deze thema’s duren
zo’n 5 weken, hiermee wordt de ruimte ingericht en is er extra aandacht voor verhaal en kringactiviteiten.
Daarnaast is de input van de kinderen erg belangrijk en daar wordt dan ook op ingespeeld.
Wij werken ook met Bereslim. Bereslim bestaat uit leuke, leerzame taalspelletjes en digitale
prentenboeken voor uw kind. Onderzoek laat zien dat als een kind met Bereslim speelt, de
taalontwikkeling van het kind vooruitgaat. De digitale prentenboeken van Bereslim zijn zeer effectief in het
vergroten van de woordenschat en het begrip van het verhaal van uw kind.
Met het spel Samenslim leert uw kind om denkstappen te maken die gebruikt worden tijdens de hele
basisschoolperiode.
Met het spel Letters in Beweging leert uw kind dat een teken is gekoppeld aan een klank. En speelt uw kind
met de letters van de eigen naam. Een goede voorbereiding op het leren lezen in groep 2.
De mentor van uw kind zet Bereslim prentenboeken en spellen klaar voor het gebruik thuis.
Petra Schwartz heeft ook overleg met de verpleegkundigen van het consultatiebureau. Ook zij volgen de
ontwikkeling van het kind en waar nodig is krijgen de kinderen en ouders ook van hen speciale
ondersteuning. Kinderen die risico lopen op een onderwijsachterstand kunnen een aanvullende VVEindicatie krijgen. Dit betekend dat zij het advies krijgen extra dagdelen te komen.
Door middel van deze methode zorgt KinderOpvang De Vlinder ervoor dat alle kinderen goed voorbereid
naar de basisschool kunnen.
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10 minuten gesprekken
Jaarlijks organiseren we bij KinderOpvang De Vlinder korte gesprekken met de ouders/verzorgers . Deze
gesprekken zijn het beste te vergelijken met de zogenaamde ‘10-minuten-gesprekken’ in het
basisonderwijs. Onze ervaringen hiermee zijn zeer positief. Normaliter nodigt de mentor u eenmaal per
jaar op een middag/avond uit voor zo’n individueel gesprek. Deze zal plaatsvinden rond de verjaardag van
uw kind.
Op initiatief van u of één van de pedagogisch medewerkers kan dit ook vaker plaats vinden. U bent
uiteraard niet verplicht op de uitnodiging in te gaan, maar we stellen het wel op prijs.
Het doel van deze gesprekken is:
• Informatie over hoe uw kind het doet in de kinderopvang;
• Vergelijking met de thuissituatie en het uitwisselen van ervaringen;
• Doorspreken van eventuele problemen en aandachtspunten.
Wij hopen op deze wijze uw kind beter te begeleiden, meer preventief op te treden en met meer begrip
eventuele problemen aan te pakken.
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5. Ontwikkelingsachterstand
Als we denken dat een kind echt achterblijft bij zijn leeftijdgenootjes, dan stimuleren we het kind op
bepaalde aandachtsgebieden extra. We overleggen hierover met de ouders/verzorgers en maken
afspraken over een aangepast aanbod. Om dit in goede lijnen te begeleiden hebben we een protocol
“Kinderen met opvallend gedrag ”.Als het nodig is, schakelen we na toestemming van de ouders , externe
deskundige hulp in, om de pedagogische medewerker of het kind rechtstreeks te helpen. Dit om verdere
achterstand te voorkomen en om de achterstanden die er zijn bij te werken. De ouders/verzorgers
ontvangen hiervan achteraf een verslag.
Om de ontwikkeling van kinderen goed te volgen werken we met het KIJK kindvolgsysteem. Met dit
programma kunnen we op individueel en groepsniveau de ontwikkeling van kinderen volgen. Tijdens de
oudergesprekken worden de observaties toegelicht en worden opvallende zaken rond de zorg van het kind
besproken. Pedagogische medewerkers die een ontwikkelingsstagnering constateren bij een kind, kunnen
dit tijdens werkoverleggen bespreken.
Voor goede zorg en aandacht, maar ook voor een doorgaande ontwikkelingslijn van het kind, gaan we
samenwerken met de jeugdgezondheidszorg, de consultatiebureaus, (basis)scholen, logopedisten en
andere zorg- en hulpverleners als dit nodig is.
We hebben een fijn netwerk van zorg- en hulpverleners om ons heen gecreëerd waar wij deskundig advies
kunnen vragen voor een specifieke situatie. Wij blijven dit netwerk ontwikkelen en uitbreiden. Dit kunnen
we doen door de situatie met een kind te beschrijven zonder de (gezins)naam van het kind te noemen,
maar wij kunnen ook specifiek over een kind spreken met zorg- en hulpverleners. Hiervoor vragen wij altijd
vooraf toestemming aan de ouders/verzorgers. Als zij instemmen met het uitwisselen van informatie,
krijgen ze altijd vooraf inzage in de informatie die aan derden worden verstrekt en achteraf krijgen ze een
terugkoppeling van het gesprek.
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6. Externe contacten met betrekking tot pedagogisch beleid:
Jeugdgezondheidszorg:
Samenwerking met de wijkverpleegkundige indien er zich ontwikkelingen voordoen, waarbij de zorg voor
het kind of en/de thuis situatie extra aandacht behoeft. Dit wordt altijd eerst met ouders besproken.
Basisscholen en BSO:
Tussen KinderOpvang De Vlinder en scholen en BSO hopen we een (intensieve) samenwerking:
Met als doel:
 het kind een zo rustig mogelijke overgang te geven tussen opvang en basisschool/bso.
 het kind in zijn/haar ontwikkeling samen te kunnen volgen, dit gebeurt door het overdragen van de
gegevens van het KIJK kindvolgsysteem waar KinderOpvang De Vlinder mee werkt.
Buurtnetwerk:
Samenwerking tussen: gemeente,Oude IJsselstreek, kinderdagverblijven , basisonderwijs, buurthuis
(maatschappelijk werk, jeugdwerk), consultatiebureau, Buurtzorg Jong, bibliotheek, Vluchtelingenwerk en
Jeugdgezondheidsdienst.
Het doel van het buurtnetwerk is:
 preventieve activiteiten in de wijk en vroegsignalering in zorg gezinnen.
Audiologisch centrum:
Bij problemen met het gehoor en problemen met taal. Het audiologisch centrum is gespecialiseerd in
onderzoek, advies en begeleiding van volwassenen en kinderen. De opvang kan ouders hierover adviseren.
KinderOpvang De Vlinder staat open voor observaties en advies.
Bibliotheek:
Samenwerking door het gezamenlijk bekijken en evalueren van Boekenpret en pilotprogramma
“Boekstart”, waarbij de kinderen kennis maken met boeken. Pedagogische medewerkers krijgen hierdoor
ook kennis van het aanbod van de bibliotheek.
Aanbod op maat, passend bij taalstimuleringsprogramma’s die op KinderOpvang De Vlinder uitgevoerd
kunnen worden.
Yunio:
Deskundigheidsbevordering, consultatie en doorverwijzing staan centraal bij de samenwerking met Yunio
Jeugd en gezin.
GGD:
de GGD Gelre IJssel:
deskundigheidsbevordering (EHBO en reanimatie) en toezicht op veiligheid en hygiëne zijn centrale
thema’s;
De GGD voert de controles met betrekking tot huisvesting en hygiëne uit.
KinderOpvang De Vlinder kan informatie inwinnen met betrekking tot infectie ziektes.
Veilig Thuis:
Advies vragen en/of melden van mogelijke kindermishandeling en/of huiselijk geweld.
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7 Scholing voor pedagogisch medewerker
Werken met 0-jarigen
In de afgelopen periode hebben we ons door middel van de baby specialisatie, nog meer verdiept en
gespecialiseerd in het werken met baby’s. We hebben dit als erg prettig ervaren en besloten om hier nog
meer uit te gaan halen. In 2022 zullen wij ons dan ook verder laten opleiden in het geven van baby yoga en
babymassages.
Trainer train voor baby's
Leidinggevende heeft de trainer train opleiding 3 oktober 2018 gehaald voor specialisatie baby's. Het idee
was dat ze deze opleiding zou gaan geven aan alle pedagogisch medewerkers van KinderOpvang De
Vlinder. Door corona en de hierbij behorende lockdown, hebben we ervoor gekozen om de vaste krachten
de opleiding thuis digitaal te laten volgen in de uren die zij normaliter op de groep zouden werken.(zoals
hierboven vermeld) Van de 7 medewerkers zijn er nu 5 in het bezit van de babyspecialisatie en één
pedagogisch medewerker is nu bezig en verwacht klaar te zijn in september 2021.
Taaltoets 3F
Een goede beheersing van de Nederlandse taal is een pre daar wij VVE bieden in ons kinderdagverblijf.
Hiermee kunnen we de kinderen een stimulerende en verrijkende taalomgeving bieden. Tevens is het
beschikken over een hoog taalniveau van groot belang voor de ontwikkeling van het kind. Van een
pedagogisch medewerker die het Nederlands goed beheerst, leren kinderen een grote basiswoordenschat
en zinsconstructie. Om dit optimaal te kunnen bieden hebben al onze pedagogisch medewerkers een
taaltoets 3f behaald.
Startblokken
KinderOpvang de Vlinder is actief bezig met het VVE programma Startblokken. Het ontwikkelingsgerichte
activiteitenaanbod komt bij ons tot stand met de methode Startblokken. Startblokken werkt met
betekenisvolle thema’s uit de belevenis wereld van het kind. Deze thema’s duren zo’n 5 weken, hiermee
wordt de ruimte ingericht en is er extra aandacht voor verhaal en kringactiviteiten. Daarnaast is de input van
de kinderen erg belangrijk en daar wordt dan ook op ingespeeld. Petra Schwartz heeft ook overleg met de
verpleegkundigen van het consultatiebureau. Ook zij volgen de ontwikkeling van het kind en waar nodig is
krijgen de kinderen en ouders ook van hen speciale ondersteuning. Kinderen die risico lopen op een
onderwijsachterstand kunnen een aanvullende VVE-indicatie krijgen. Dit betekend dat zij het advies krijgen
extra dagdelen te komen. Doormiddel van deze methode zorgt KinderOpvang de Vlinder ervoor dat alle
kinderen goed voorbereid naar de basisschool kunnen.
Planmatig werken
Vier van onze pedagogisch medewerkers hebben de vervolgopleiding van Startblokken, “Planmatig
werken,” in 2021 behaald. Het team neemt elkaar nu al mee in waar zij mee bezig zijn en hoe dit vorm
gaat krijgen binnen onze opvang. Pedagogisch medewerkers werken op een planmatige manier met het
VVE programma. Men plant de activiteiten voor een langere periode op een beredeneerde wijze,
betekenisvol en thematisch, gekoppeld aan de reken- en taaldoelen en de doelen voor de sociaalemotionele ontwikkeling voor peuters.
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Kinder-EHBO
Alle pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van kinder-EHBO. Jaarlijks is er een herhaling om alle kennis
op te halen en opnieuw te bestuderen.
Pedagogisch Beleidsmedewerker/Coach
Petra is sinds juni 2019 in bezit van het diploma Pedagogisch Coach. Naast het ontwikkelen van het
pedagogisch beleid, zorgt Petra (pedagogisch coach) voor het verbeteren van de pedagogische kwaliteiten
van de werkzaamheden en professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. Als coach
begeleidt en traint Petra de dagelijkse praktijkwerkzaamheden. Deze werkzaamheden voerde Petra al voor
2019 uit en in overleg met het team is gekeken hoe we deze twee functies het beste konden invullen.
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9 Activiteiten
De structuur van een opvang dag ligt vast: vaste activiteiten op vaste momenten bieden het kind zekerheid
en structuur. Ook vaste rituelen zijn hier onderdeel van zoals bij de maaltijd een liedje, het slapen gaan,
een verjaardag vieren, een nieuwe groepsgenoot welkom heten.
In de groep is een duidelijke en vaste verdeling tussen groepsmomenten en momenten die
kinderen individueel invullen. Kinderen krijgen de ruimte voor eigen initiatief en eigen ideeën met
betrekking tot het aangaan en uitvoeren van een activiteit. Daarnaast biedt het programma ruimte voor
het kiezen van eigen activiteiten en/of wel/niet mee doen met de groep.

Opa & Oma week
Eén keer per jaar vindt er een opa & oma week plaats. Opa’ en oma’s kunnen dan een ochtend of middag
kijken, meespelen en meezingen met hun kleinkind(eren). De kinderen vinden dit helemaal fantastisch en
laten trots zien wat ze allemaal bij ons doen. Er is wel voor gekozen om opa’s en oma’s uit te nodigen van
de kinderen die 2 jaar of ouder zijn.

Juffenweek

Dit is een week dat de “juffen” tegelijk de verjaardagen vieren. We maken er dan een super gezellige
feestweek van. We willen niet dat ouders zich verplicht voelen cadeaus voor ons te kopen. Wilt u toch dat
uw kind iets geeft, dan zijn we al heel erg blij met een tekeningetje.

Verjaardag

Voor de meeste kinderen is jarig zijn een hele belevenis. Wie vindt het nou niet leuk om eventjes het
middelpunt te mogen zijn? Er wordt voor je gezongen, je krijgt misschien wel een cadeautje en je mag
uitdelen. Je ziet kinderen echt genieten van alle aandacht. Vaak zijn er aan jarig zijn bijzonderheden
verbonden. Je krijgt een mooie muts op en je wordt toegezongen. Dat maakt vaak diepe indruk. Voor veel
kleine kinderen is het feest en de sfeer erom heen dan ook belangrijker dan wat er getrakteerd wordt.
Een traktatie kun je zien als een extra tussendoortje dat een feestelijk tintje geeft aan het jarig zijn. Het is
daarom verstandig om het klein te houden: het gaat immers om het feest. Kinderen vinden het vaak al leuk
om iets te krijgen. Als het er dan ook nog eens leuk uitziet is het feest compleet. Hoe iets gepresenteerd
wordt is voor veel kinderen nog interessanter dan de traktatie op zich. Een traktatie mag uiteraard iets
lekkers zijn, maar het is goed om hierin gezonde keuzes te maken. Om u een handje te helpen hebben we
op de locatie een boekje liggen of kunt u digitaal dit boekje toegestuurd krijgen.
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10 GEZONDHEID
KinderOpvang De Vlinder wil het kind graag een gezonde omgeving bieden. Gezondheid vormt dan ook
een belangrijk uitgangspunt bij de inrichting van de ruimtes, de voeding, de activiteiten en de regels en
protocollen die we hanteren.
Omgeving
Zo besteden we veel aandacht aan de omgeving waarin we de kinderen opvangen. Deze is schoon en
opgeruimd. Waar nodig zijn de ruimtes voorzien van luchttoevoerinstallaties. We houden rekening met de
lichtinval en de sterkte van het kunstlicht, vooral voor de baby’s, die immers veel omhoog kijken. We
hebben een aparte slaapkamer en ieder kind slaapt in een eigen bedje met een eigen slaapzakje.
We proberen ook elke dag een frisse neus te halen. Door lekker buiten te spelen of met de bakfiets op pad
te gaan naar het bos, boerderij, manege of speeltuin.
Komt u KinderOpvang De Vlinder bezoeken, dan attenderen we ouders erop hun schoenen te checken op
viezigheden. Een groot deel van het leven van kinderen speelt zich immers af op de vloer. De kinderen
hebben sokken of sloffen en bij mooi weer op de blote voeten, buiten spelen we met laarzen.
Voeding
Alle voeding is afgestemd op de leeftijd van de kinderen. De baby’s krijgen in overleg met de ouder de
voeding die zij wensen. De oudere kinderen krijgen vers fruit in de ochtend en om 11.30 uur eten zij
boterhammen tijdens de lunch. Waar gewenst is het ook mogelijk om dan een van huis uit meegekregen
warme hap te eten. De oudere kinderen krijgen melk, thee, water en diksap. Flesvoeding en/of
dieetvoeding dient te worden meegegeven. Tegen 14.30 uur is het tijd voor de groentesnack zoals
komkommer of cherrytomaat. Om 16.30uur krijgen de kinderen die tussen de middag een warme hap
gehad hebben, hun broodmaaltijd. Voor de kinderen die tijdens de lunch al brood hebben gegeten, is er
dan nog een boterhammetje zodat ze nog even vooruit kunnen totdat zij thuis hun warme maaltijd krijgen.
EHBO
Wij zijn in het bezit van een EHBO-diploma en volgen ieder jaar een kinder-EHBO-cursus. We gaan zeer
zorgvuldig om met ziektes en zijn erop gespitst vroegtijdig problemen te herkennen.
De voorbeelden hierboven zijn maar een greep uit de vele voorzorgsmaatregelen, regels en protocollen die
KinderOpvang De Vlinder hanteert met het oog op de gezondheid van de kinderen. Wilt u meer weten
over bepaalde aspecten, dan vertellen we u daar graag over.
Ziek zijn
Kinderen zijn vaker ziek dan volwassenen. Omdat de oorzaak, de ziekte zelf en de wijze waarop gehandeld
dient te worden zeer complex is, heeft KinderOpvang De Vlinder een uitgebreid protocol ontwikkeld.
Het protocol omschrijft de meest voorkomende ziektes en gaat in op de herkenning daarvan, de
incubatietijd, de gevaren en gevolgen en het gebruik van medicijnen. Het protocol geeft ook aan wanneer
kinderen wel of juist niet opgevangen kunnen worden als ze ziek zijn, en welke extra zorg KinderOpvang De
Vlinder in dat geval biedt. In veel voorkomende ziekten omschrijven we wanneer een kind wel of niet kan
komen en hoe wij omgaan met zieke kinderen. Daarna behandelen wij voor u de meest voorkomende
ziektes zodat u ze kan herkennen. Wanneer wij vermoeden dat een kind zich niet goed voelt, zullen wij het
extra gaan observeren. Niet elke gedragsverandering wordt door ziekte veroorzaakt en het is niet de
bedoeling dat wij een diagnose stellen, maar wel dat wij kunnen beslissen of het kind kan blijven, of dat de
ouders gewaarschuwd moeten worden, of dat er direct een arts ingeschakeld moet worden.
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11 BELEID BIJ ZIEKTE
Kunt u uw kind wel of niet naar KinderOpvang De Vlinder brengen als het koorts heeft?
Koorts is een reactie van het lichaam op een infectie en zorgt ervoor dat micro-organismen onschadelijk
worden gemaakt. De verhoging van de lichaamstemperatuur is op zichzelf geen reden een kind thuis te
houden of naar huis te sturen. Bij koorts beoordeel je hoe het kind zich voelt, of het mee kan doen en
hoeveel verzorging en aandacht het nodig heeft. De hoogte van de koorts is geen maat voor de ernst van
de ziekte. Relatief onschuldige aandoeningen, zoals tanden krijgen, kunnen met hoge koorts gepaard gaan,
terwijl er bij sommige ernstige ziekten alleen lichte verhoging optreedt. Het is vooral belangrijk te zorgen
dat kinderen met koorts goed drinken; eten is minder belangrijk. Bij verhoging (vanaf 38° C) of koorts
worden ouders telefonisch op de hoogte gebracht, zonder daar direct consequenties aan te verbinden.
Met 38,5 ° C worden de ouders gevraagd het kind op te halen.
Zieke kinderen op het kinderdagverblijf
Een ziek kind
Een ziek kind kan beter thuis blijven als het erg ziek is of de rest van de groep kan aansteken.
Een kind met hoge koorts, dat veel overgeeft of met pijn, heeft rust, verzorging en extra aandacht nodig.
Een kind met lichte ziekteverschijnselen zoals een snotneus of huiduitslag kan wel meedoen in de groep.
Het is belangrijk om te weten of het kind op de groep kan blijven of dat u de ouders of arts moet
waarschuwen.
Let op de volgende punten bij de gezondheid van een kind:
• Speelt en gedraagt het kind zich zoals gewoonlijk?
• Praat het kind zoals normaal?
• Reageert het kind op wat u zegt of doet?
• Voelt het kind warm aan?
• Huilt het kind vaker of langer dan anders?
• Heeft het kind regelmatig een natte luier?
• Ziet de ontlasting van het kind er anders uit dan normaal?
• Wil het kind steeds liggen of slaapt het meer dan anders?
• Klaagt het kind over pijn?
Gezondheid van andere kinderen
Bij sommige infectieziekten − die erns g kunnen zijn − mag het zieke kind niet naar het kindercentrum
komen om zo de groep en de beroepskrachten te beschermen. Het tijdelijk niet toelaten van een kind
wordt ‘wering’ genoemd. Weer de kinderen alleen als anderen nog niet besmet zijn en altijd in overleg met
de GGD. Bij de hieronder beschreven ziektebeelden wordt vermeld wanneer wering noodzakelijk is.
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Wanneer waarschuwen we de ouders?
We nemen contact op met de ouders wanneer een kind er niet goed uit ziet of zich niet lekker voelt. Niet
elke gedragsverandering wordt door een ziekte veroorzaakt. Soms kan de ouder uitleggen waarom het
kind zich zo gedraagt, bijvoorbeeld omdat het kind de vorige avond laat is gaan slapen. Als we denken dat
het kind opgehaald moet worden, beslissen wij samen met de ouders wat er gedaan kan worden tot zij het
kind komen ophalen.
Wanneer schakelen wij de huisarts in?
Normaal gesproken nemen de ouders van het kind contact op met de huisarts. Alleen bij dringend gevaar,
neemt het kindercentrum zelf contact op wanneer:
• het kind het plotseling benauwd krijgt;
• het kind bewusteloos raakt of niet meer reageert;
• het kind plotseling hoge koorts krijgt;
• het kind plotseling ernstig ziek wordt;
• ernstige ongevallen gebeuren.
Maak van te voren duidelijke afspraken over wie er contact opneemt met de arts, wie bij de groep blijft en
wie met het zieke kind meegaat. Geen arts bereikbaar?
• bel 112 voor een ambulance;
• beschrijf duidelijk de situatie;
• vermeld het adres en naam van het kindercentrum;

Medicijngebruik
KinderOpvang De Vlinder heeft zelf geen medicijnen. Wanneer uw kind medicijnen toegediend moet
krijgen, verzoeken we u als ouder/verzorger een ‘overeenkomst gebruik geneesmiddelen’ in te vullen en te
ondertekenen. Dit geldt ook voor homeopathische geneesmiddelen en zelfzorgmiddelen. KinderOpvang De
Vlinder werkt volgens een protocol ‘toedienen van medicijnen’. Zo geven we een kind geen paracetamol
indien het koorts heeft en de oorzaak hiervan onduidelijk is. Om een goed beeld te krijgen van de toestand
van het kind en te kunnen beoordelen of het verantwoord is om het kind bij ons te houden, is de
lichaamstemperatuur een belangrijke graadmeter. Wanneer de oorzaak van de koorts wel duidelijk is,
zoals in het geval van een reactie op een inenting, mag u uw kind paracetamol geven of door ons laten
toedienen nadat u een ’overeenkomt gebruik geneesmiddelen’ heeft ingevuld. Wanneer een medicijn van
de huisarts moet worden gegeven (bijvoorbeeld ter voorkoming van een koortsstuip), gebeurd dit altijd in
overleg met de ouder(s).
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Veel voorkomende ziekten
Hieronder worden de veel voorkomende verschijnselen van de meest voorkomende ziekten beschreven.
Let u alstublieft altijd heel goed op en raadpleeg de arts altijd indien u het ziektebeeld van uw kind niet
vertrouwt. Probeer op professionele wijze de aandoening te omschrijven zonder veel emotie. De ervaring
leert dat artsen en assistenten keuzes maken aan de hand van uw omschrijving. Hoe beter u het
ziektebeeld kunt benoemen hoe groter de kans is dat u een goede diagnose krijgt. Laat u vooral nooit
afschepen met algemene berichten zoals kinderen hebben altijd hogere koorts dan volwassenen!
Bof
Diarree
Hand-voet-mondziekte
Hoofdluis
Kinkhoest
Koortslip
Krentenbaard
Ontstoken ogen
Ontstoken oren/ loopoor
RS-virus
Spruw
Waterpokken
Wormpjes
Vijfde ziekte
Zesde ziekte

Bof
Bof komt door een virus dat de speekselklieren laat opzwellen. In Nederland worden de meeste kinderen
gevaccineerd tegen de bof en komt de ziekte dus weinig voor. De bof kan zonder verschijnselen verlopen
terwijl het besmette kind toch anderen kan besmetten.
De ziekte begint met koorts en gaat samen met algemene ziektesymptomen als spierpijn, hoofdpijn en
malaise.
De verschijnselen van bof zijn:
• dikke wang(-en) door ontsteking van de speekselklieren;
• pijn in of achter het oor;
• pijn bij kauwen en slikken;
• deze kenmerkende symptomen zijn binnen 7 dagen weer verdwenen.
Zodra het kind geneest van de bof is hij levenslang beschermd.
Besmetting
Het virus verspreidt zich via kleine vochtdruppeltjes in de lucht, die komen uit de neus, keel en mond van
het zieke kind. De ziekte is het meest besmettelijk vanaf één tot twee dagen vóór, tot vijf dagen na het
begin van de zwelling.
Wat kunt u als beroepskracht doen?
• Ventileer de ruimte goed door ramen en deuren op een kier te zetten.
• Pas de hygiëneregels met betrekking tot handen wassen, hoesten en niezen, desinfecteren en
schoonmaken van de ‘Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse
opvang’ goed toe.

Beleid
Een kindercentrum hoeft kinderen met bof niet te weren.
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Diarree
Diarree kan veroorzaakt worden door verschillende soorten ziekteverwekkers. Meestal gaat het om
virussen, maar ook sommige bacteriën en parasieten kunnen diarree veroorzaken. Ook kan diarree worden
veroorzaakt door het krijgen van tanden, verteringsstoornissen, medicijnen of injecties. Diarree uit zich
door frequent waterdunne ontlasting. Diarree is over het algemeen een onschuldige aandoening die
binnen enkele dagen vanzelf overgaat. Let u wel altijd heel goed op dat een kind blijft drinken. Diarree kan
namelijk uitdroging veroorzaken.

Beleid
Bij diarree mag het kind niet naar de kinderopvang komen. Het kind blijft thuis tot de diarree over is.
Indien het kind al aanwezig is, wordt de ouder verzocht het kind op te halen na 3 waterdunne luiers of 3
toiletbezoeken met waterdunne ontlasting.

Hand-voet-mondziekte
Hand-voet-mondziekte wordt veroorzaakt door verschillende virussen. Vooral kinderen krijgen deze ziekte.
Een kind kan vaker deze ziekte krijgen, maar dan van een ander type virus. Niet iedereen die hand-, voeten mondziekte heeft, krijgt ook klachten.
De klachten kunnen zijn:
• lichte koorts,
• misselijk voelen,
• buikpijn,
• braken,
• keelpijn.
Kort hierna kan iemand last krijgen van:
• blaasjes in en rond de mond. Deze blaasjes zijn vaak pijnlijk. Ze maken eten en drinken lastig. Meestal
verdwijnen alle blaasjes na 8 tot 10 dagen.
• rode vlekjes op de handen en voeten. De vlekjes veranderen in blaasjes. Dit kunnen er een paar zijn,
maar ook wel 100.
• soms huiduitslag op de billen.
Bij jonge kinderen bestaat een verhoogde kans op uitdroging aangezien de blaasjes in en rond de mond
pijnlijk zijn bij eten en drinken.
Besmetting
Besmetting vindt plaats via:
• Vocht uit de blaasjes.
• Druppeltjes die door hoesten en niezen in de lucht komen.
• Ontlasting; bij toiletgebruik kunnen de toiletbril, de spoelknop en andere voorwerpen besmet raken.
• Het aanraken van voorwerpen waar een ziek kind mee heeft gespeeld of gewerkt.
Door contact met deze voorwerpen kan het virus aan de handen komen en daarna in de mond
terechtkomen.
Iemand is al besmettelijk voor hijzelf klachten heeft. Als de ziekte over is, blijft iemand nog een tijd
besmettelijk. De tijd tussen het besmet raken en ziek worden is meestal 3 tot 6 dagen.

Beleid
De besmetting heeft al plaatsgevonden, dus het kind mag komen, mits het niet te ziek is. Ouders worden
ingelicht.
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Hoofdluis
Hoofdluizen zijn kleine, grauwe beestjes van 2 à 3 millimeter lengte. Luizen zitten het liefst dicht op de
hoofdhuid, waaruit ze bloed zuigen waar ze van leven. Voorkeursplaatsen zijn achter de oren en in de nek.
De eitjes (neten) hebben een witgelige kleur en lijken op roos, maar zitten vastgekleefd aan het haar. De
neten komen binnen 10 dagen uit. De jonge luizen zijn na 7 tot 10 dagen volwassen en leggen dan ook
weer eitjes. Verschijnsel van hoofdluis is jeuk, vooral achter de oren en in de nek. De besmetting kan
echter ook zonder klachten verlopen, maar bij nauwgezette controle zijn de luizen en/of neten te zien.
Besmetting kan plaatsvinden via kinderen die met hun hoofd dicht bij elkaar zitten, wanneer voor alle
kinderen dezelfde kam wordt gebruikt, via mutsen en jaskragen op de kapstok en in bed via het
beddengoed. Behandeling van luizen bestaat uit het dagelijks kammen met een stofkam gedurende twee
weken en het gebruik van een anti-luizenlotion.

Beleid
Kinderen met hoofdluis mogen niet op de kinderopvang komen tot het kind een behandeling heeft gehad.
Ouders worden op de hoogte gesteld.

Kinkhoest
Kinkhoest wordt veroorzaakt door een bacterie en is besmettelijk gedurende de eerste drie weken van de
ziekte. In het begin zijn het de verschijnselen van een gewone verkoudheid. Daarna pas volgen hevige,
plotseling opkomende hoestbuien, gepaard gaand met een gierend geluid en opgeven van taai slijm. Het
hoesten is uitputtend, het kind kan hoesten tot het gaat braken en het loopt rood aan. De hoestaanvallen
zijn erg uitputtend en kunnen 3 tot 4 maanden aanhouden; meestal treedt na vier tot zes weken enige
verbetering op. Inenting tegen kinkhoest (DKTP) maakt deel uit van het Rijksvaccinatieprogramma. Deze
inenting geeft geen volledige bescherming, maar voorkomt wel ernstige ziekteverschijnselen.

Beleid
De besmetting heeft al plaatsgevonden, dus het kind mag komen, mits het niet al te benauwd of ziek is.
Ouders worden ingelicht.

Koortslip
Een koortslip is een infectie met het herpes simplexvirus. Als je eenmaal met dit virus besmet bent, blijf je
het levenslang bij je dragen. Dit leidt tot regelmatig terugkerende klachten, vooral in perioden met
verminderde weerstand, maar ook bijvoorbeeld onder invloed van zonlicht. De verschijnselen van een
koortslip zijn blaasjes rond de mond die vocht bevatten. De blaasjes voelen branderig, pijnlijk en/of
jeukend aan. Na enkele dagen springen ze open, waarna zich een korstje vormt. Het vocht in de blaasjes is
zeer besmettelijk. Besmetting vindt plaats door aanraking van de blaasjes (krabben, kussen). De
besmettelijkheid is voorbij als zich een korstje heeft gevormd. De klachten duren ongeveer een week,
maar kunnen telkens weer terugkomen.

Beleid
Kinderen mogen worden gebracht, na behandeling met een virusremmende crème of wanneer de blaasjes
ingedroogd zijn (er een korstje is ontstaan.)
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Krentenbaard
Krentenbaard is een oppervlakkige infectie van de huid, veroorzaakt door bacteriën. Soms verschijnt de
infectie op plaatsen die eerder stuk gekrabd zijn, zoals bij eczeem of muggenbulten. De infectie zit meestal
in het gezicht rond neus of mond, maar kan zich ook op andere plaatsen voordoen. Bij het begin van
krentenbaard is er een blaasje die openbarst en waarop een honinggele korst ontstaat. Deze plekken
breiden zich vervolgens uit, zodat het lijkt alsof het kind een ‘baard’ van krenten heeft. Het vocht uit de
blaasjes is zeer besmettelijk. Besmetting vindt plaats via geïnfecteerde handen. Het kind kan ook zichzelf
herinfecteren door aan de plekken te krabben. De besmettelijkheid duurt totdat de blaasjes zijn
ingedroogd of tot 48 uur na de start van de behandeling met antibiotica.

Beleid
Het kind thuishouden tot de plekjes ingedroogd zijn,
of: Het kind mag komen, mits de plekken afgedekt zijn,
of: Het kind kan gebracht worden na 48 uur na de start van de behandeling met antibiotica.

Ontstoken ogen
Een oogontsteking kan veroorzaakt worden door een infectie met een virus of bacterie.
De verschijnselen van oogontsteking zijn: rode ogen, opgezette oogleden en geel of groen pus uit het oog.
Meestal is de oogontsteking een complicatie van een neusverkoudheid en vindt de besmetting plaats door
druppeltjes afkomstig uit keel en neus van verkouden mensen. Ook het pus uit de ogen is besmettelijk. Via
de handen kunnen de ziektekiemen op anderen worden overgebracht. Een oogontsteking kan in sommige
gevallen behandeld worden met antibioticum (zalf of druppels).

Beleid
Een kind met ontstoken ogen mag gebracht worden, mits het zich goed voelt.

Ontstoken oren/ loopoor
Een infectie aan het middenoor kan veroorzaakt worden door allerlei virussen en bacteriën die ook
verkoudheid en andere luchtweginfecties veroorzaken. De verschijnselen van een middenoorontsteking
zijn flinke oorpijn, koorts en hangerigheid. Een complicatie van middenoorontsteking is een loopoor. Bij
een loopoor is het trommelvlies kapot gegaan en komt er pus uit het oor. De pijn en koorts nemen dan af.
Het pus ziet eruit als snot: lichtgeel, vrij dun en het stinkt vaak. Niet te verwarren met oorsmeer, dat er
donkergeel uitziet, vaster is en niet ruikt. Een loopoor kan twee weken aanhouden. Het pus uit een
loopoor is als snot wel besmettelijk, maar contact ermee leidt tot een verkoudheid en niet direct tot een
middenoorontsteking.
Beleid Kinderen met een loopoor mogen gebracht worden, mits het kind zich goed voelt en het loopoor
afgedekt is.

RS-virus
RS-virus of RSV is een virus dat ontsteking van de luchtwegen veroorzaakt. Dit kan variëren van een lichte
verkoudheid tot een longontsteking. Vooral bij heel jonge kinderen kan de ziekte een ernstig verloop
hebben en is ziekenhuisopname soms noodzakelijk. Vrijwel iedereen maakt in zijn leven meerdere RSVinfecties door. RSV is een veel voorkomende verwekker van gewone verkoudheid. De verschijnselen van
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RSV zijn: een verstopte neus met afscheiding, soms hoesten, al dan niet met overgeven, soms
benauwdheid en belemmerde ademhaling en soms koorts. Het virus zit in vocht en slijm uit mond en neus.
De verspreiding gaat vooral via de handen.

Beleid
Omdat RSV zo vaak voorkomt als verwekker van gewone verkoudheid is contact met dit virus niet te
vermijden. Kinderen mogen dan ook gewoon gebracht worden.

Spruw
Spruw is een schimmelinfectie in de mond. De schimmel die spruw veroorzaakt komt heel veel voor, maar
krijgt meestal niet de kans om uit te groeien. Alleen als er sprake is van verminderde weerstand of gebrek
aan concurrentie van andere (niet-ziekmakende) bacteriën krijgt de schimmel de kans om uit te groeien en
klachten te veroorzaken. De verschijnselen van spruw zijn witte vlekjes in de mond die niet weg te poetsen
zijn. Spruw wordt meestal overgedragen van moeder op kind. Het kind kan al tijdens de bevalling besmet
worden als de moeder een vaginale schimmelinfectie heeft. Ook kan het besmet worden via tepelcontact
bij de borstvoeding. Er ontstaat dan een pingpongeffect, omdat het kind bij de voeding de borst van de
moeder weer besmet. Bij hardnekkige spruw of als het kind niet wil drinken kan de huisarts medicijnen
voorschrijven.

Beleid
Kinderen met spruw mogen gebracht worden, mits er een infectiedodend middel wordt toegediend.

Waterpokken
Waterpokken is een besmettelijke infectieziekte veroorzaakt door een virus. De ziekte duurt ongeveer
zeven dagen en geneest spontaan. Na genezing is men levenslang beschermd tegen waterpokken. Het
virus blijft echter in het lichaam aanwezig en kan op latere leeftijd gordelroos veroorzaken. De
verschijnselen van waterpokken zijn in het begin lichte koorts, hoesten, hoofdpijn. Na een paar dagen
verschijnen kleine rode bultjes, waarop na 6 tot 12 uur blaasjes ontstaan, die erg kunnen jeuken. De
blaasjes gaan open of drogen in. Er ontstaan korstjes die na enige tijd afvallen. Waterpokken zie je vooral
op de romp, het gezicht, tussen de haren en in de mond. Door het krabben kan er een infectie van de huid
optreden. Het virus verspreidt zich via hoesten en niezen door kleine, in de lucht zwevende
vochtdruppeltjes uit de neus- en keelholte van het zieke kind. Ook het vocht uit de blaasjes bevat het virus.
Waterpokken zijn besmettelijk vanaf één dag voor het ontstaan van de blaasjes totdat alle blaasjes zijn
ingedroogd. De kans dat er al andere kinderen besmet zijn voordat zichtbaar is dat één kind het heeft is
zeer groot.

Beleid
Een kind met waterpokken mag dus gebracht worden, mits het kind er niet ziek van is en niet aan de
blaasjes kunnen krabben. De overige ouders worden op de hoogte gesteld bij 3 bekende gevallen binnen
het kinderdagverblijf.

Wormpjes
Wanneer een kind wormpjes heeft, heeft het kleine witte wormpjes in de ontlasting en jeuk rond de anus.
Als een kind met wormpjes zich krabt rond de anus worden nagels en vingers besmet met eitjes. Deze
eitjes komen dan vaak via de vingers in de mond terecht en groeien in de darmen uit tot nieuwe
wormpjes. Op deze manier houdt het kind de infectie in stand. De eitjes kleven ook aan kleding en
beddengoed, waardoor anderen ook met de eitjes besmet kunnen worden. Wormpjes zijn met een
antiworm kuur goed te behandelen.

Beleid
Het kind mag komen, mits het een kuur van de huisarts heeft.
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Vijfde ziekte
De vijfde ziekte is een onschuldige kinderziekte veroorzaakt door een virus. De ziekte uit zich door grote en
kleine rode vlekjes over het hele lichaam, vaak beginnend op in het gezicht. Kinderen kunnen daarbij
koorts hebben. Het virus verspreidt zich via hoesten en niezen door kleine, in de lucht zwevende
vochtdruppeltjes uit de neus- en keelholte van het zieke kind. Kinderen met de vijfde ziekte zijn
besmettelijk in de week voorafgaand aan de ziekte, wering is dus niet zinvol. Zodra de uitslag verschijnt,
zijn ze niet besmettelijk meer. De vijfde ziekte kan in een zeer klein aantal gevallen gevaren opleveren voor
een prille zwangerschap.

Beleid
Het kind mag gebracht worden, mits het er niet ziek van is. Overige ouders worden middels het
mededelingenbord ingelicht.

Zesde ziekte
De zesde ziekte is een onschuldige ziekte veroorzaakt door een virus. Kinderen krijgen eerst gedurende
een paar dagen hoge koorts (boven 39°). Daarna verschijnen er kleine rode vlekjes op de romp (meestal
niet op armen, benen en gezicht). Het virus verspreidt zich via hoesten en niezen door kleine, in de lucht
zwevende vochtdruppeltjes. De ziekte is besmettelijk vanaf het moment dat de koorts opkomt, totdat de
vlekken verdwenen zijn.

Beleid
Het kind mag gebracht worden, mits het er niet ziek van is.
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2 HYGIÉNE
Hygiëne speelt op een kinderopvang een belangrijke rol. In het hoofdstuk gezondheid wordt uitvoerig
ingegaan op het ziek zijn van kinderen. Een kinderopvang kan niet uitsluiten dat een kind geen enkele
bacterie of virus via het dagverblijf oploopt, maar een kinderopvang kan wel veel onnodige overdrachten
voorkomen. Door een zeer specifiek beleid te hanteren met betrekking tot hygiëne kan worden
voorkomen dat veel ziektekiemen de kans krijgen voort te bestaan.
Op basis van de Wet Kinderopvang is ieder dagverblijf verplicht een ‘risico inventarisatie gezondheid’ bij te
houden. KinderOpvang De Vlinder maakt gebruik van een inventarisatiemodel “Risicomonitor” dat per
ruimte de gevaren en de mogelijke gevaren benoemt. Puntsgewijs wordt hier ingegaan op de kans dat een
ziekte wordt overgedragen door bepaalde handelingen van medewerkers. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan
het gebruik van een fopspeen door een ander kind, het werken met een vaatdoek of het meegebrachte
speelgoed van thuis. De gevolgen die besmetting met zich mee kan brengen zijn altijd vervelend en de
maatregelen die genomen kunnen worden ter voorkoming van besmetting zijn daarom belangrijk.
Naast de controle op overdracht van ziektekiemen houdt hygiëne veel meer in. In het risico inventarisatie
gezondheid en veiligheid besteedt KinderOpvang De Vlinder ook aandacht aan de omgevingsfactoren van
de ruimtes. Temperatuur, kwaliteit van de lucht, lawaai, allergieën en medisch handelen worden zeer
nauwkeurig omschreven en getoetst binnen de kinderopvang
U kunt het protocol “R’s plan van aanpak” inzien op onze vestiging en op de website onder de ouderlink
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13 VEILIGHEID
Veiligheid is een belangrijk uitgangspunt voor professionele kinderopvang. Veiligheid is voor de ouder een
vanzelfsprekend gegeven. Veiligheid is voor KinderOpvang De Vlinder geen vanzelfsprekend gegeven maar
een constant aandachtspunt waarbij iedere dag weer stil gestaan wordt en moet worden nagegaan of de
veiligheid van de kinderen voldoende gewaarborgd is. Door KinderOpvang De Vlinder wordt veiligheid op
verschillende manieren bekeken en opgesplitst in twee vormen.
De eerste vorm van veiligheid is goed controleerbaar omdat het hier gaat om feitelijkheden. Is de
inventaris in goede staat van onderhoud, werkt de brand meldinstallatie, is het speelgoed niet kapot en ga
zo maar verder.
Een veel moeilijker te controleren vorm van veiligheid ligt hem in de gedraging van personen. De meeste
ongelukken zijn te wijten aan gedragingen van personen waarbij de regel die veiligheid moet waarborgen
niet wordt nageleefd. Om juist deze vorm van veiligheid optimaal te waarborgen moet er sprake zijn van
een dynamisch proces waarbij medewerkers iedere keer stil moeten staan bij de gevolgen die hun
handelen, kan veroorzaken indien niet wordt gewerkt conform de regels. Denkt u hier bijvoorbeeld aan
kokend water, dichtvallende deuren, elektriciteit en dergelijke.
Op basis van de Wet Kinderopvang is ieder dagverblijf verplicht een risico inventarisatie veiligheid bij te
houden. KinderOpvang De Vlinder maakt gebruik van een inventarisatiemodel “Risicomonitor” die per
ruimte de gevaren en de mogelijke gevaren van nalatigheid benoemt. Puntsgewijs wordt hier ingegaan op
de kans dat een bepaald ongeval zich voor zou kunnen doen, de gevolgen die het ongeval met zich mee
zou kunnen brengen, de maatregelen die genomen moeten worden ter voorkoming van het ongeval en
wie verantwoordelijk is om het ongeval te voorkomen.
Fouten in gedragingen van medewerkers kunnen moeilijk worden uitgesloten. Maar juist door deze
methode van de confrontatie van eigen gedraging worden de medewerkers constant met de regels
geconfronteerd.
U kunt het protocol “R’s plan van aanpak” inzien op onze vestiging en op de website onder de ouderlink
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Vaste gezichten voor 0-jarigen
Aan een 0-jarige worden 2 a 3 vaste pedagogisch medewerkers toegewezen. Op de dagen dat het kind
komt, is altijd minimaal één van deze drie pedagogisch medewerkers werkzaam. Als de omvang van de
groep vraagt om inzet van meer dan twee pedagogisch medewerkers, dan mogen maximaal drie vaste
pedagogisch medewerkers aan het kind worden toegewezen. Naast het vaste gezicht kunnen ook andere
pedagogisch medewerkers worden ingezet. Als uw kind een flexibele opvang heeft, geldt het ‘vaste
gezichten eis niet.’

Personenregister
Vanaf 1 maart 2018 moet iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen worden opgevangen,
zicht inschrijven in het personenregister kinderopvang. Met het personenregister worden medewerkers
continu gescreend of strafbare feiten die belemmerend of bezwaarlijk zijn bij het werken met kinderen. Zo
maken we de kinderopvang veiliger.
Wie moet zich inschrijven?
 Volwassen huisgenoten
 Vaste medewerkers
 Administratief personeel met toegang tot gegevens van kinderen
 Stagiaires
 Iedereen die woont op een opvanglocatie of er structureel aanwezig is tijdens opvanguren. Je bent
structureel aanwezig als je minstens 1 keer in de 3 maanden een half uur op locatie bent. Dat geldt
bijvoorbeeld voor de schoonmaakster.
Bij KinderOpvang De Vlinder werken we niet met vrijwilligers.

Elk kind een mentor
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. Zij volgt de ontwikkeling van het kind en is het eerste
aanspreekpunt voor ouders. De mentor hoeft niet perse een van de vaste gezichten van het kind te zijn.
Tijdens het intakegesprek krijgen de ouders te horen welk pedagogisch medewerker als mentor voor hen
kind is toegewezen.

Kinder-EHBO
Hoe goed je ook oplet: een ongeluk zit in een klein hoekje.
Het is van belang om een cursus kinder-EHBO te volgen, om precies te weten wat je moet doen ingeval van
nood. Daarom zijn alle pedagogisch medewerkers van KinderOpvang De Vlinder
gecertificeerd met een kinder-EHBO.
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MELDCODE KINDERMISHANDELING
Kindermishandeling is geen eenduidig begrip.
Wat iemand kindermishandeling noemt, heeft te maken met
eigen normen en waarden, de manier waarop men zelf is
opgevoed en de cultuur waarin men leeft. Het is van belang
onderscheid te maken tussen kindermishandeling en minder
gewenste opvoedingssituaties. Iedere verzorger maakt immers
wel eens fouten, is onredelijk, driftig of deelt een tik uit. Bij
kindermishandeling is er echter sprake van structureel,
stelselmatig, steeds terugkerend geweld of het ontbreken van
zorg van de verzorger(s) naar de kinderen.
In het protocol “pedagogisch werkplan” van ons kinderdagverblijf staat aangegeven wat belangrijke
pedagogische uitgangspunten zijn in de omgang met kinderen. Kernzinnen daaruit, gerelateerd aan dit
protocol zijn:
•De psychische en lichamelijke integriteit van mensen staat centraal.
•In de benaderingswijze zijn de pedagogisch medewerkers gericht op het versterken van het
zelfvertrouwen, de eigenwaarde van kinderen en het met respect omgaan met elkaar.
Ons doel is het aanbieden van een veilige en vertrouwde leefomgeving voor het kind. Vanuit deze basis
kan het kind zich positief ontwikkelen. Daarin past geen verbaal of fysiek geweld.
In het protocol volgen richtlijnen hoe te handelen ter voorkoming van en in geval van (een vermoeden van)
kindermishandeling.
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MELDCODE 2019
Met ingang van 1 januari 2019 zijn alle beroepsgroepen die onder de werking van de Wet verplichte Meldcode
Huiselijk geweld en kindermishandeling vallen verplicht over een afwegingskader te beschikken. Dit is vastgelegd in
een aanpassing van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
• Het gaat om beroepsgroepen uit de sectoren gezondheidszorg, jeugdhulp, kinderopvang, onderwijs,
maatschappelijke ondersteuning en justitie. Alle beroepsgroepen die nu al werken met een Meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling, dienen deze aan te vullen met een afwegingskader.
Voorbeeld afwegingskader: 5 afwegingen in stap 5
1. Heb ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de meldcode een vermoeden van(dreiging van) huiselijk geweld
en/of kindermishandeling?
Nee: Afsluiten en vastleggen in dossier
Ja: Ga verder met afweging 2.
2. Schat ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de meldcode in dat er sprake is van acute onveiligheid en/of
structurele onveiligheid?
Nee: Ga verder met afweging 3Ja: Melden bij Veilig Thuis. De afwegingen 3 tot en met 5 worden samen met Veilig
Thuis doorlopen.
3. Ben ik in staat effectieve hulp te bieden of organiseren om dreiging van (toekomstig) huiselijk geweld en/of
kindermishandeling af te wenden?
Nee: Melden bij Veilig Thuis
Ja: Ga verder met afweging 4.
4.Aanvaarden de betrokkenen hulp om dreiging van (toekomstig) huiselijk geweld en/of kindermishandeling af te
wenden en zijn zij bereid zich hiervoor in te zetten?
Nee: Melden bij Veilig Thuis
Ja: Hulp bieden of organiseren, ga verder met afweging 5.
5.Leidt de hulp binnen de gewenste termijn tot de noodzakelijke resultaten ten aanzien van de veiligheid en/of het
welzijn (herstel) van alle betrokkenen?
Nee: (Opnieuw) melden bij Veilig Thuis.
Ja: hulp afsluiten met afspraken over het volgen van toekomstige (on)veiligheid met betrokkenen en
samenwerkingspartners.
Het melden van mogelijke kindermishandeling en/of huiselijk geweld is een professionele norm en als zodanig
noodzakelijk:
1. In ALLE gevallen van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid.
2. In alle ANDERE gevallen waarin de beroepskracht meent dat hij, gelet op zijn competenties, zijn
verantwoordelijkheden en zijn professionele grenzen, in onvoldoende mate effectieve hulp kan bieden of kan
organiseren bij (risico’s op) huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
3. Wanneer een beroepskracht die hulp biedt of organiseert om betrokkenen te beschermen tegen het risico op
huiselijk geweld en/of kindermishandeling constateert dat de onveiligheid niet stopt of zich herhaalt. Bij anoniem
overleg met Veilig Thuis is de organisatie verplicht advies op te volgen.

36

14 INRICHTING
KinderOpvang De Vlinder heeft gekozen voor een huiselijke inrichting waarin naturel kleuren
de boventoon voeren.












om een sfeer te creëren die vertrouwen en geborgenheid uitstraalt, waarin kinderen
zich veilig voelen en op onderzoek uitgaan, zijn de wanden, vloeren en plafonds licht
van kleur. Zo vormen zij een rustige achtergrond voor het vaak fel gekleurde
spelmateriaal.
bij het inrichten wordt er altijd op gelet dat de rust, stijl en gezelligheid wordt
behouden. Zo worden er bijvoorbeeld geen stoeltjes opgestapeld tegen de muur en
alles wat door de kinderen gemaakt is wordt op de daarvoor bestemde plaats
gehangen
er zijn bepaalde gedefinieerde speelplekken. Zo worden er bijvoorbeeld aan tafel
puzzels gemaakt, boekjes gelezen en knutselactiviteiten gedaan, op het kleed (met
blokken) gespeeld en op de bank en de kussens weer boekjes gelezen
afhankelijk van de leeftijd en het 'kunnen' van de kinderen is er spel-, knutsel- en
leesmateriaal aanwezig
spel-, leesmateriaal en de eigen bakjes staan op (oog)hoogte van de kinderen. Dit om
eigen initiatief, zelfstandigheid, spel en creativiteit te stimuleren.
er zijn speelplekken die niet in de loopruimte liggen, zodat kinderen rustig iets
kunnen opbouwen. Er doorheen lopen, stoort en ontmoedigt het spel
open plekken bieden de mogelijkheid om vrij te bewegen
er zijn terugtrekmogelijkheden voor de kinderen met kussens e.d. van waaruit een
kind de boel van een afstand kan bekijken, indrukken kan verwerken of tot rust kan
komen
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'zelf doen' is bij jongere kinderen heel belangrijk. Vanaf twee jaar gaat 'samen doen'
echter een steeds grotere rol spelen. De ruimte moet de kinderen de mogelijkheid
bieden om in groepjes te werken, maar ook om zich terug te trekken en alleen te
spelen
gezien het feit dat baby's veel liggen en rondkijken, hebben we zowel hoge als lage
ligplaatsen voor hen gecreëerd
er zijn lege plekken voor kruippogingen e.d.
gezien het feit dat vooral baby's actief bezig zijn met het ontwikkelen van hun
zintuigen, houden we ons bezig met het prikkelen van de zintuigen. Er wordt
gaandeweg getracht zoveel mogelijk vormen en materialen te vergaren om de
kinderen te laten horen (verschillende geluiden), voelen (verschillende materialen),
ruiken (verschillende geuren), proeven (verschillende smaken) en zien (verschillende
vormen en voorwerpen, waaronder spiegels)
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15 TUIN

De schakel met de natuur komt onder andere tot uiting in de eigen tuin.
Bij KinderOpvang De Vlinder is de tuin/buitenplaats een gezellige, overzichtelijke plek waar
het kind bovendien geprikkeld wordt om op verkenning te gaan. De buitenruimte daagt dus
uit tot spelend verkennen, uittesten en leren.














er zijn verschillende sferen en zones gecreëerd, door verschillen in ondergrond of
omheining
er is een zandbak, met op de rand een auto baan geverfd.
potten waarin groente verbouwd wordt
alle hoekjes en gaatjes kunnen worden gebruikt door de kinderen
er is sprake van veel geuren en kleuren in de tuin
de tuin is heel overzichtelijk ingedeeld en er is altijd toezicht
kinderen kunnen zich verborgen houden zonder dat we ze uit het oog verliezen
door aanwezigheid van schaduwdoeken, dakplataan en leilinders zijn er genoeg
schaduwplekken gecreëerd
speelhuisje waar gespeeld, geschilderd en geknutseld kan worden.
Voor het huisje een stukje kunstgras.
Er staat een lange kerkbank met daaraan 2 tafels, zo kan er met mooi weer buiten
worden gegeten, maar er worden daar ook activiteiten gehouden.
Een overkapping, daaronder kan er worden buiten gespeeld als het weer het niet
toelaat om vrij te spelen.
Houten schuurtje om attributen zoals fietsen, auto’s, loopkarren, etc in op te bergen.

Er zijn nog een aantal dingen die op ons verlanglijstje staan, namelijk:



buitendouches
klimattribuut op kunstgras
De kinderen kunnen zich ook goed vermaken zonder deze attributen, door
bijvoorbeeld gebruik van oude dozen, dekens en bakjes. Kinderen hebben zoveel
fantasie en kunnen vaak met ‘weinig’ heel druk zijn.
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16 OPENINGS- EN SLUITINGSTIJDEN
KinderOpvang De Vlinder heeft de deuren van maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 18.00
uur geopend. In overleg is er heel veel mogelijk

17 TARIEVEN KinderOpvang De Vlinder 2020

Wij bieden u 48 weken in het jaar kinderopvang. Indien u een dag of dagdeel reserveert kunt u tijdens
onze openingstijden gebruik maken van onze dienstverlening. Bij samenstelling van onze tarieven
hebben wij gekeken naar de beste prijsopbouw voor u als ouder.
Bent u op zoek naar andere opvangtijden dan hieronder vermeld? Neem dan telefonisch contact op
met onze directie op 06-23869602. Wij bieden verschillende vormen opvang aan en wij zoeken graag
met u naar een passende oplossing.
Inschrijving is kosteloos en mogelijk vanaf het begin van uw zwangerschap!

Opvangtijden

Uurtarief*

Bruto kosten
per keer*

Hele dag opvang

07:00 – 18:00

€ 8,85

€ 97,35

Ochtend

07:00 – 12:30

€ 9,13

€ 50,22

Middag

12:30 – 18:00

€ 9,13

€ 50,22

Soort opvang
DAGOPVANG

Losse uren

€ 10,90

Opvangtijden

Uurtarief*

Bruto kosten
per keer*

Hele dag flexibel

07:00 – 18:00

€ 9,27

€ 101,97

Ochtend flexibel

07:00 – 12:30

€ 9,27

€ 50,99

Middag flexibel

12:30 – 18:00

€ 9,27

€ 50,9

Soort opvang
DAGOPVANG FLEXIBEL

40

Soort opvang
Losse uren

Opvangtijden

Uurtarief*

Bruto kosten
per keer*

€ 10,90

Fruit, drinken, lunch, yoghurt en tussendoortjes zitten bij de prijs inbegrepen. Flesvoeding,
potjesvoeding, dieetvoeding en luiers zijn niet bij de prijs inbegrepen en dienen indien nodig
door de ouders meegebracht te worden.
Elke maand worden de werkelijke opvangdagen in rekening gebracht.
Voor kinderen met extra zorg wordt er een contract opgesteld, waarin de zorgstelling,
afspraken en uurtarief/weekend tarief overeengekomen worden
Deze opvang wordt betaald via PGB.

41

18 OUDERS
Communicatie
Buiten het kennismaking- en intakegesprek vindt er na ong. 6 weken een evaluatiegesprek
plaats. Daarnaast zal er jaarlijks een afstemmingsgesprek plaats vinden. De meeste
communicatie zal overigens zijn tijdens de haal en breng gesprekken. Ook wordt er van alle
kinderen een schrift bijgehouden waarin we regelmatig verslag uitbrengen van hoe het kind
zich in de opvang gedraagt, wat we zoal doen e.d. Tevens wordt er ieder jaar een
ouderavond georganiseerd. Uiteraard is er altijd de gelegenheid om een afspraak te maken
voor een gesprek bij evt. bijzonderheden of problemen.

Ouderbeleid
Vanuit de doelstelling van VVE is het van groot belang ouders van (doelgroep) kinderen die
thuis weinig ondersteunend gedrag vertonen, aan te sporen om meer met hun kind te doen.
Hiervoor is belangrijk dat scholen en peuteropvangen (kinderdagverblijven) beleid
ontwikkelen en vastleggen, waarin vragen beantwoord worden zoals:







Wat voor ouders hebben wij (taalachtergrond, opleidingsniveau, werkend/niet
werkend en sociaal-economische factoren)? En op welke ouders gaan wij ons
richten?
Wat zijn hun mogelijkheden en wensen?
Op welke wijze willen wij dat de ouders actief de ontwikkeling van hun kinderen
stimuleren?
Welke concrete doelen stellen wij op dit gebied?
Welke activiteiten kunnen wij uitvoeren om onze doelen te bereiken?

Door de activiteiten vanuit dit beleid gericht in te zetten, kan de participatie van ouders en
de mate waarin ze thuis ontwikkeling stimulerende activiteiten doen, vergroot worden.
Ouders vertrouwen hun kind toe aan het kinderdagverblijf. Wij als kinderdagverblijf vinden
het belangrijk dat ouders ondersteuning krijgen bij de wijze waarop zij thuis de ontwikkeling
van hun kind stimuleren. Een warme, sensitieve, responsieve stijl van opvoeden leidt tot een
veilige hechting bij jonge kinderen. Deze manier van opvoeden geeft het kind zelfvertrouwen
en vormt een stevige basis voor de verdere ontwikkeling. Niet zozeer de participatie op het
kinderdagverblijf, maar de betrokkenheid thuis levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling
en het leersucces van kinderen. De kern van het ouderbeleid is dat ouders ondersteuning
krijgen bij de wijze waarop zij thuis de ontwikkeling van hun kind stimuleren.
Visie KinderOpvang De Vlinder: De betrokkenheid van de ouders is belangrijk omdat
kinderdagverblijf en ouders de opvoedingstaak delen. Om peuters optimale
ontwikkelingskansen te kunnen bieden, heeft de kinderdagverblijf een taak ten opzichte van
ouders /verzorgers. Wij betrekken ouders actief bij de periode dat kinderen het
kinderdagverblijf bezoeken. We willen samen met ouders optrekken in de opvoeding van het
kind. Door samen te overleggen, elkaar te informeren,
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Groepssamenstelling
Er mogen per dag 16 kindplekken gevuld worden, waarvan max 2 flexibele plekken. Per dag
kunnen er meerdere kinderen de opvang bezoeken, omdat het soms zo is dat een kind ‘s
morgens of ‘s middags komt. Er is ook plaats voor kinderen die extra zorg nodig hebben. Bij
de groepssamenstelling en leidster/kind ratio zal hier dan rekening mee gehouden worden.

Personeel
Wij besteden veel aandacht aan de werving en selectie van pedagogische medewerkers.
Pedagogische medewerkers dienen een kindgerichte beroepsopleiding gevolgd te hebben en
bij voorkeur ervaring opgedaan hebben in de genoemde leeftijdscategorie. Naast de
kwaliteitseisen zijn karakter, vrolijkheid, vertrouwen kunnen wekken, optimisme, motivatie,
warmte, geborgenheid, humor en rust/geduld kunnen uitstralen voor ons belangrijke
aspecten bij het aannemen van nieuwe pedagogische medewerksters. Het moet ‘klikken’.
Dit geldt ook voor het aannemen van stagiaires. We werken niet met vrijwilligers.
Met de pedagogisch medewerker worden in de regel eenmaal per twee jaar
functioneringsgesprekken gehouden en indien nodig worden ze persoonlijk begeleid, onder
andere door het voeren van voortgangsgesprekken. De pedagogische coach zorgt voor het
verbeteren van de pedagogische kwaliteiten van de werkzaamheden en professionele
ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. Als coach begeleidt en traint de leiding
gevende de dagelijkse praktijkwerkzaamheden. Er zijn mogelijkheden voor
deskundigheidsbevordering en bijscholingsactiviteiten. Concrete beschrijving van taken en
begeleiding staan in het protocol “pedagogisch werkplan”.

Wachtlijst
Mocht er een wachtlijst zijn, dan is de volgorde van plaatsing als volgt:
1. Uitbreiding van uren van kinderen die de opvang reeds bezoeken.
2. Een broertje of zusje van een kind die de opvang bezoekt.
3. Nieuwe aanmeldingen.
Er wordt aan kinderen voorrang gegeven als onomstotelijk vast staat dat opvang voor het
kind noodzakelijk is. Deze noodzaak dient vastgesteld te worden door de huisarts, jeugdzorg
of een andere hulpverleningsinstelling.

Signalering
Als een kind de opvang bezoekt is er altijd sprake van observatie. Je ziet hoe het kind zich
ontwikkelt en hoe het gedrag is. Mocht er sprake zijn van bijzonderheden of problemen op
wat voor gebied dan ook, zullen we hierover in gesprek treden met de ouders. Dit komt dan
ook naar voren tijdens haal en breng gesprekken. Eventueel kunnen we de ouders adviseren
om b.v. hulp te gaan zoeken of nader onderzoek te laten verrichten.
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Oudercommissie
De Wet Kinderopvang stelt een Oudercommissie verplicht in iedere vestiging en geeft die
Oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten. De directie van KinderOpvang De
Vlinder onderschrijft de uitgangspunten van de wet en zijn voorstander van betrokkenheid
en inspraak van ouders.
KinderOpvang De Vlinder is er voorstander van om de inspraak van ouders zo laag mogelijk
in de organisatie vorm te geven. Op deze wijze worden alle onderwerpen waarbij inspraak
van ouders mogelijk en gewenst is besproken op een niveau dat dicht bij de ouders staat.
De oudercommissie fungeert als aanspreekpunt voor ouders en zorgt voor een goede en
heldere informatieverstrekking naar de ouders over activiteiten die de oudercommissie
onderneemt.
Van de Oudercommissies wordt naast hun adviserende rol, een actieve bijdrage verwacht
bij:




het organiseren van ouder- en/of thema-avonden;
het inbrengen van informatie voor de nieuwsbrief;
het meewerken aan bijzondere activiteiten.

Interne klachtenregeling
In eerste instantie hopen we dat u als ouder met een klacht naar de desbetreffende persoon
gaat. Openhartigheid over uw ontevredenheid door een eerlijk gesprek leidt vaak al tot een
oplossing. In de klachtenprocedure staat beschreven op welke wijze u een klacht kan
indienen en welke stappen worden gezet in de behandeling van de klacht.
 Zit een u ergens mee, dan kan dit in eerste instantie met de betrokken
medewerker(s) besproken worden. Misschien gaat het om een misverstand of kan
het probleem snel worden verholpen;
 Komt u en de medewerker(s) er samen niet uit, dan kan een ouder contact opnemen
met de leidinggevende.
Stappenplan:
1. schriftelijke melding van de klacht;
2. management van KinderOpvang De Vlinder zal binnen twee dagen
telefonisch contact met de desbetreffende ouder opnemen;
3. management informeert inzake de klacht en maakt binnen twee weken
een afspraak binnen ter bespreking van de klacht;
4. management bespreken de klacht, onderzoeken oplossingen en maken
vervolgafspraken.
5. Van dit overleg wordt een (beknopt)gespreksverslag gemaakt;
6. De vervolgafspraken worden uitgevoerd, het afschrift van de klacht en het
gespreksverslag worden gearchiveerd;
7. Kan de ouder zich niet vinden in de gemaakte vervolgafspraken of is zij
van mening dat deze niet naar behoren worden uitgevoerd, dan kan zij
haar klacht voorleggen aan de geschillencommissie.
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KinderOpvang De Vlinder is aangemeld bij de Geschillencommissie Kinderopvang en
Peuterspeelzalen voor geschillen waar geen overeenstemming kan worden bereikt. U staat
dan vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den
Haag www.klachtenloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de
Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl.
KinderOpvang De Vlinder staat ingeschreven per 01-01-2016 bij de Geschillencommissie
Kinderopvang en Peuterspeelzalen onder registratienummer 134164. U kunt ten allen tijde
het klachtenprotocol opvragen op onze locatie
Mocht er een klacht zijn dan dient u hierover eerst contact met ons op te nemen.
Gezamenlijk kijken we dan naar een oplossing.
Komen wij er niet uit dan kunt u via de oudercommissie een oplossing zoeken. Als u er met
ons echt niet uit kunt komen, kunt u de klacht bij de Geschillencommissie Kinderopvang en
Peuterspeelzalen neerleggen

Privacybeleid
Zonder persoonlijke gegevens van ouders, kinderen en medewerkers kunnen we ons werk
niet doen. Persoonlijke gegevens van mensen zijn privacygevoelig. Daarom;





Gaan we zorgvuldig om met persoonlijke gegevens.
Zorgen we dat mensen weten wat er met hun gegevens gebeurt.
Hebben medewerkers een geheimhoudingsplicht.
Overleggen wij altijd eerst met ouder of informatie gedeeld mag worden met derden,
wanneer er een extern persoon deze gegevens nodig heeft.

Met deze privacyrichtlijnen voldoen we aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De
richtlijnen zijn van toepassing op alle persoonsgegevens die binnen de organisatie worden
verwerkt. Het gaat om geautomatiseerde (elektronische), deels geautomatiseerde en niet
geautomatiseerde (papieren) bestanden. Het betreft hier de persoonsgegevens, d.w.z. de
gegevens die betrekking hebben op een natuurlijke persoon.

Het oudercontract/overeenkomst van opdracht
Alle ouders waarvan de kinderen gebruik maken van ons kinderdagverblijf zijn
contractspartij met KinderOpvang De Vlinder Het oudercontract is een overeenkomst waarin
beide partijen akkoord gaan met de afspraken over de geboden kinderopvang. Voor zowel
KinderOpvang De Vlinder als voor de ouders betekent dit dat er een aantal verplichtingen uit
voortvloeien.
In het contract worden onder andere afspraken gemaakt over de openstelling, de
betalingsvoorwaarden, het prijsbeleid, de huisregels, de duur van de opvang en de
opzegtermijnen. U ontvangt een door KinderOpvang De Vlinder ondertekent contract indien
u een definitief aanbod tot plaatsing heeft gekregen. Voordat de opvang daadwerkelijk
plaatsvindt, moet u het contract getekend geretourneerd hebben.
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Wijziging opvangdagen
Extra opvangdag
Mocht u incidenteel een opvangdag extra willen, meldt dit dan bij de pedagogische
medewerksters. Als de groepsomstandigheden het toelaten wordt u verzoek goed gekeurd.
Een extra dag dient u schriftelijk te bevestigen en wordt in rekening gebracht. Als u deze
extra opvangdag binnen een termijn van 2 weken annuleert wordt deze als nog in rekening
gebracht.
Ruilen van een opvangdag
Mocht u incidenteel een opvang dag willen ruilen, meldt u dit dan bij de pedagogische
medewerksters. Ruilen is uitsluitend toegestaan met dagen die binnen eenzelfde week
vallen. Als de groepsomstandigheden het toelaten wordt u verzoek goed gekeurd. Een
ruildag dient u schriftelijk te bevestigen. Voor een ruildag worden geen extra kosten in
rekening gebracht.
Structureel wijzigen van opvangdagen
Als u de opvangdagen van u kind structureel wenst te wijzigen, dient u een
wijzigingsformulier bij de pedagogische medewerksters te vragen. Wilt u minder
opvangdagen dan dient u een termijn van 2 maanden in acht te nemen. Uitbreiding en
wijziging van de dagen kan alleen als de bezetting dit toelaat. Indien de wijziging zondermeer
doorgevoerd kan worden, krijgt u van ons een bevestiging. Is het echter niet of nog niet
mogelijk dan nemen wij contact met u op.

Afspraken:
* KinderOpvang De Vlinder is totaal 48 weken in een jaar open en die
worden berekend. Extra uren worden aan het eind van de maand verrekend.
* Vakantie/feestdagen worden in het begin van het jaar doorgegeven, zodat
u hier rekening mee kunt houden.
* KinderOpvang De Vlinder werkt met een ziekteprotocol vanuit landelijk
advies van GGD.
* Bent u te laat met betalingen of houdt u zich niet aan afspraken, hebben wij
het recht om u kind te weigeren.
* Bent u verhinderd zouden we het op prijs stellen dat u zich afmeld.
*Bij incidentele wijziging van opvang geeft de ouder dit uiterlijk 48 uur voor
aanvang van de opvang door.
*Bij structurele wijziging van de opvang geeft de ouder dit 1 maand voor de ingang
van de gewenste wijzigingen door. Dit geld ook voor de kinderopvang. Indien de
wijziging niet tijdig wordt doorgegeven betaalt de ouder de afgesproken opvang
voor die maanden door.
*Ouders verlenen KinderOpvang De Vlinder het recht om de verschuldigde bedragen
automatisch van hun rekening af te laten schrijven (automatische incasso). Dit zal op de 3e
van de maand geïncasseerd worden.

Kamer van Koophandel
KinderOpvang De Vlinder is ingeschreven bij de kamer van koophandel te Doetinchem onder
nummer 09174059.

Registratienummer
Het registratienummer van KinderOpvang De Vlinder voor de belastingaanvraag is:
193545184.
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