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1. Inleiding 
Dit is het pedagogische beleid van Christelijk Kinderdagverblijf IJgenweis. In dit boekje 
vindt u alle informatie over het kinderdagverblijf. Heeft u na het lezen hiervan nog vragen 
dan kunt u bij ons terecht via 0182-637985 of via info@kdvijgenweis.nl. Veel leesplezier. 

Het pedagogisch beleid wordt jaarlijks besproken in een vergadering en indien nodig 
aangepast.  

2. Wie zijn wij 
Eerst even voorstellen: 

Wij zijn Eveline den Dulk, moeder van vier jongens en Marion van der Velde, moeder van 
twee jongens en een meisje. Samen zijn wij eigenaar van Chr. Kinderopvang IJgenweis. 

In 2009 zijn wij ons kinderdagverblijf gestart. Beide hebben wij jarenlang bij een grote 
organisatie gewerkt en samen hadden wij de wens om een kinderdagverblijf te starten met 
een visie zoals wij die zelf hebben. Een kleinschalig christelijk kinderdagverblijf, met alle 
aandacht voor elk individuele kind. Net als thuis. 

Iedereen is welkom! Ongeacht zijn of haar achtergrond of religie.  

Chr. Kdv IJgenweis heeft vijf groepen. De groepsnamen zijn ‘Boefjes’, ‘Guppies', 
‘IJgenweisjes’, ’Ukkies’ en ‘Binkies’. Dit zijn allemaal verticale groepen. Dit houdt in dat de 
kinderen in de leeftijd van acht weken tot vier jaar in dezelfde groep zitten. Op deze manier 
kunnen de kleine kinderen van de grote kinderen leren en de kinderen kunnen elkaar 
helpen. Op speelse manier stimuleren wij zo de samenwerking tussen de kinderen. 

Chr. BSO IJgenweis is gestart in 2018. Voor de BSO hebben wij een apart pedagogisch 
beleid. 

Chr. Kinderopvang IJgenweis is een particuliere en christelijke kinderopvang. 

Onze kenmerken: 

Wij werken vanuit christelijke normen en waarden. Dit geven wij vorm door naast de 
gebruikelijke kinderverhalen en kinderliedjes ook verhalen uit de kinderbijbel te vertellen en 
christelijke kinderliedjes te zingen. Daarnaast wordt er extra aandacht besteed aan de 
christelijke feestdagen. Ook zullen we aan bepaalde feesten bewust geen aandacht 
schenken, denk hierbij aan Carnaval en Halloween. 

De meeste van deze normen en waarden worden spelenderwijs aan de kinderen 
meegegeven (de fruitbak gaat rond en iedereen pakt er een stukje uit, we doen een 
spelletje en iedereen die wil mag meedoen). Door het geven van het goede voorbeeld 
leren kinderen veel. Toch moeten wij soms grenzen stellen aan wat kinderen mogen en blijft 
corrigeren nodig. Meer over grenzen en corrigeren is te lezen onder het kopje ‘7. 
Persoonlijke competentie’.  
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De ouders zijn de belangrijkste personen voor het opgroeiende kind. Wij vinden intensief 
contact met de ouders heel belangrijk.  

3. Visie 
Wij benaderen ieder kind als een uniek en waardevol persoon. Kinderen hebben enerzijds 
liefde en aandacht nodig om te 'groeien en te bloeien' en anderzijds hebben kinderen 
richtlijnen nodig in de omgang met anderen.  

Belangrijke begrippen hierbij zijn:  

• Veilige vertrouwde groepsomgeving.  
• Creëren van een positief zelfbeeld.  
• Veel positieve aandacht. 
• Aanbieden van ontwikkelingsgerichte activiteiten. 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen al vanaf jonge leeftijd bekend worden gemaakt met 
de God van de Bijbel. Wat ze in deze jaren van zorg en opvoeding leren zal het fundament 
vormen voor hun latere leven, waarin steeds keuzes moeten worden gemaakt.  

Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om zichzelf te 
kunnen zijn, zich te kunnen uitleven, te ontspannen, te ontwikkelen en hun grenzen leren te 
verleggen. Kinderen moeten de mogelijkheid hebben om 'fouten' te maken en daar weer 
van te leren. 

4. Doelstelling 
Onze doelstelling is het zo optimaal mogelijk overnemen van de oudertaak, voor ouders die 
de zorg voor hun kind door hun werk of studie aan ons overdragen. 

Als kinderdagverblijf willen wij meehelpen in de groei van de persoonlijke ontwikkeling en 
ontplooiing van het kind. De kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige 
mensen die hun gekregen talenten leren kennen en benutten. 

5. Veiligheid 
Veiligheid, zowel mentaal als fysiek, vinden we heel belangrijk binnen Chr. Kdv IJgenweis. 
De rol van de leidsters is erg belangrijk voor het veilig voelen en hechten. In een 
opvoedingssituatie is het kind voor zijn gevoel van welbevinden afhankelijk van een beperkt 
aantal mensen. Een emotionele band met een volwassene is nodig om zich echt veilig te 
kunnen voelen. Van belang is dat de volwassene invoelend reageert, ontvankelijk is voor 
signalen van het kind, emotioneel ondersteuning biedt aan het kind en het kind de ruimte 
geeft. Op deze manier ontwikkelt het kind basisvertrouwen, ontstaat er een emotionele 
band en het besef dat er altijd iemand is op wie het kind kan terugvallen, hetgeen een 
voorwaarde is voor een optimale ontwikkeling. Vaste rituelen, ritmen en regels zorgen 
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ervoor dat kinderen zich zeker voelen. Vanuit een veilige basis durven én kunnen zij de 
wereld gaan ontdekken. Persoonlijk contact met de pedagogisch medewerker, een 
vertrouwde omgeving en de aanwezigheid van bekende groepsgenootjes dragen bij tot het 
verkrijgen van een veilig gevoel. Kinderen zullen vanuit een veilige gevoel op allerlei 
ontwikkelingsgebieden zich meer ontwikkelen en de omgeving gaan ontdekken. Dit komt 
ten goede aan zowel de sociale ontwikkeling als de emotionele ontwikkeling.  

Veiligheid is een belangrijk uitgangspunt voor professionele kinderopvang. Veiligheid is 
voor ons daarom een constante aandachtspunt. Hierbij wordt iedere dag stil gestaan en er 
wordt nagegaan of de veiligheid van de kinderen voldoende gewaarborgd is. Enkele 
voorbeelden hiervan zijn; 

• Alle vaste leidsters zijn in het bezit van een BHV(bedrijfshulpverlener)- en een 
kinder-EHBO diploma, die om de twee jaar wordt herhaald. 

• De toegang tot het kinderdagverblijf is beveiligd met een camera. 

• De inventaris is in goede staat en het speelgoed is niet kapot. 

• De slaapzalen zijn beveiligd met camera’s. 

Wanneer dingen gevaar opleveren voor kinderen zal de boodschap kort en duidelijk zijn: Dit 
mag niet. In minder gevaarlijke situatie zal de leidster het kind vanuit zichzelf toespreken: Ik 
wil niet dat jij dit doet, want...  

Er wordt aan de kinderen uitgelegd wat wel en niet veilig is en wat kleine risico’s met zich 
meebrengt. Denk bijvoorbeeld aan het te snel fietsen op de loopfietsen waardoor andere 
kinderen in gevaar worden gebracht, het spelen met een (kinder) mes, vork laag houden en 
niet mee rond zwaaien. Ook klimmen op de bank is hier een voorbeeld van.  

Jaarlijks worden wij gecontroleerd door de GGD op verschillende punten. Dit wordt 
allemaal vermeld in een inspectierapport. Deze is te bekijken op onze website 
(www.kdvijgenweis.nl).  

Jaarlijks wordt er ook een risico-inventarisatie met betrekking tot veiligheid (RIV) uitgevoerd. 
Aan de hand hiervan worden actieplannen gemaakt waarin beschreven wordt wat wij eraan 
doen om de veiligheidsrisico’s te verkleinen. Het is ons doel om grote risico’s uit te sluiten 
en kinderen te leren om met kleine gevaren om te gaan.  

Alle vaste leidsters en inval leidsters zijn in bezit van een geldig diploma.  

Alle stagiaires van de opleiding Pedagogisch Werker zijn in het bezit van een geldig VOG 
(verklaring omtrent gedrag). 

6. Gezondheidsbeleid 
Om hygiënische reden vragen wij de ouders bij binnenkomst hun schoenen uit te trekken of 
schoenenhoesjes over uw schoenen aan te trekken. Deze hangen naast ieder lokaal. 

Wij maken dagelijks het sanitair, speelgoed e.d. schoon. Dit doen we aan de hand van een 
schoonmaak schema, op deze manier wordt elke week het hele gebouw schoongemaakt. 
Wij werken via een hygiënecode en volgens de regels van de GGD. 
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U draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het verwisselen van speentje en flessen.  

7. Persoonlijke competentie 
Wij zijn van mening dat het gewenste gedrag dat een kind vertoont benoemd en beloond 
moet worden en het ongewenste gedrag gecorrigeerd. Het idee hierachter is, dat het kind 
beloont gedrag zal herhalen en zich eigen zal maken en gecorrigeerd gedrag achterwege 
zal laten. Dit is nodig voor een goede persoonlijkheidsontwikkeling en is de basis voor het 
aanleren van verantwoordelijkheidsgevoel. 

Elk kind is uniek en waardevol. Wij accepteren kinderen zoals ze zijn en wij hebben 
vertrouwen in het vermogen van kinderen. De leidsters benaderen kinderen op een 
positieve manier, bouwen een goede band met hen op en zijn consequent in hun handelen. 
Kinderen hebben vanaf de geboorte een innerlijke motivatie om te leren lopen, praten en 
contact te maken met anderen. Wij stimuleren de onderlinge contacten tussen de kinderen. 
We stimuleren de kinderen veel zelf te doen. De kinderen die er in staat toe zijn proberen 
zich zelf aan en uit te kleden, hun eigen schoenen en jas aan te trekken.  

Kinderen mogen dingen uitproberen, maar de leidster geeft hier altijd de grenzen aan. Dit 
doen we d.m.v. belonen en corrigeren. 

Belonen: - d.m.v. complimenten geven; “goed zo, ga zo door’’. 

  - d.m.v. een glimlach. 

  - d.m.v. een aai over zijn hoofd, knuffel. 

  - d.m.v. iets extra’s geven, een stickertje bijvoorbeeld. 

Corrigeren: - d.m.v. het kind even apart te zetten. 

  - d.m.v. het te benoemen van het gewenste gedrag. 

  - d.m.v. het goede voorbeeld te geven. 

- d.m.v. het te wijzen op het ongewenste gedrag en door je 
gelaatsuitdrukking te laten zien dat je het er niet mee eens bent. 

Nadat een kind zich heeft laten corrigeren vinden wij het belangrijk het kind hiervoor weer 
direct te belonen. 

Wat duidelijk moet zijn is dat slechts het gedrag wordt afgekeurd, maar het kind zelf niet 
afgewezen wordt. 

Bij Chr. Kdv IJgenweis werken we met huisregels. Dit zijn regels die wij gemaakt hebben 
voor de kinderen om ze op deze manier te laten zien wat wel en niet mag. Het kind wordt 
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door de leidsters bekend gemaakt met de huisregels. De regels hangen in de hal op het 
prikbord, zodat de regels zichtbaar zijn voor ouders. 

Huisregels: 

- Elk kind wordt gerespecteerd zoals hij/zij is. 

- De kinderen mogen niet alleen naar de toilet, altijd onder toezicht. Staat er 
een leidster alleen op de groep dan houd zij toezicht vanaf het lokaal. 

- De kinderen mogen niet alleen op de gang.  

- De kinderen mogen niet rennen op de gang. 

- Er wordt niet gegooid met speelgoed. 

- Eten en drinken doen wij alleen aan de tafel. 

- De kinderen mogen niet alleen naar buiten. 

- De kinderen hebben op de groep geen buitenschoenen aan. 

- De kinderen mogen niet zonder toezicht in de keuken, deze is afgeschermd 
met een hekje. 

8. Sociale competentie 
Binnen de groep is de omgang met elkaar heel belangrijk. De kinderen worden 
gestimuleerd om elkaar te waarderen, te respecteren en rekening te houden met elkaar. 
De kinderen wordt geleerd dat ze niet alleen aan zichzelf maar ook aan anderen moeten 
denken. Dit betekent dat het kind even moet wachten totdat de ander uitgepraat is of 
totdat de ander klaar is met een bepaald speeltje. De kinderen worden serieus genomen en 
geaccepteerd zoals ze zijn. Kinderen worden vrij gelaten of ze mee willen doen aan een 
bepaalde activiteit. En geeft een kind bijvoorbeeld aan alleen te willen spelen dan wordt 
daar ruimte voor gecreëerd. Samen spelen vinden we belangrijk, maar er moet ook ruimte 
zijn om iets alleen te doen.  

De baby’s zijn vooral individueel bezig. Ze beleven plezier aan elkaar door o.a. naar elkaar 
te kijken, te luisteren en elkaar aan te raken. De leidster stimuleert het samen liedjes zingen, 
boekjes lezen, spelletjes doen en knutselen. Het verschonen en voeden zijn de momenten 
dat de kleine baby's extra aandacht krijgen, door met ze te knuffelen, te praten en spelletjes 
te doen.  

Bij de grotere kinderen (dreumesen en peuters) wordt het groepsgebeuren belangrijker. De 
kinderen zijn meer gericht op het met elkaar samenzijn in de groep. Ze leren dat ze niet 
alleen aan zichzelf moeten denken maar ook rekening moeten houden met de andere 
(kleinere) kinderen. 
De leidster stimuleert de oudere kinderen om mee te helpen met de verzorging van de 
kleine baby's door ze bijv. het speentje te laten geven of te troosten door het wipstoeltje te 
wiegen.  
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9. Vaste dagopvang 
Als u kiest voor  vaste dagopvang is dit van 7:30-18:00. Daarnaast kunt u gebruik maken van 
vervroegde (7:00-7:30) of verlengde (18:00-18:30) opvang. Dit kunt u afnemen per kwartier. 
Daarnaast werken wij ook met flexibele contracten. Voor meer informatie hierover zie 
hoofdstuk 10. 

Wij brengen 51 weken (i.v.m. de kerstvakantie) in rekening, bij ziekte of vakantie gaat de 
betaling gewoon door. 

De tarieven kunt u vinden op de website www.kdvijgenweis.nl  

10. Flexibele opvang  
(i.v.m. de vele vraag naar opvang kunnen we op dit moment geen nieuwe flexcontracten 
meer afsluiten. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.) 

Wij willen als kinderdagverblijf u als ouders zo goed mogelijk tegemoet komen. Flexibele 
opvang is lastig te vinden maar wij willen u daarbij helpen. Wij bieden een 0-uren contract 
aan. Dit kan eventueel ook naast vaste dagopvang. 

Wanneer u een dag opvang nodig heeft kunt u de gewenste dag aanvragen via de 
ouderlogin. De aanvraag wordt in behandeling genomen en u krijgt via de mail bericht of 
de aanvraag is goedgekeurd of afgewezen. Wij streven ernaar om binnen 24 uur te 
reageren.  

Flexibele opvang hoeft geen hele dag te zijn, het kan ook aangevraagd worden voor aantal 
uur.  

U kunt maximaal drie maanden van te voren dagen aanvragen, dit heeft te maken met de 
planning.   

Als ouder geeft u via de ouderlogin aan wanneer u gebruik wilt maken van de opvang. Als 
de opvang ingepland staat dient u deze uren af te nemen en kunt u dit niet kosteloos 
annuleren. U kunt deze dag eventueel ruilen (zie hoofdstuk 31 Ruilen). 

11. Openingstijden en sluitingsdagen 
Wij zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 7:00 tot 18:30. 

Het is mogelijk om vanaf 7:00 opvang af te nemen. Ook kunt u verlenging af nemen tot 
18:30. U kunt verlenging van de opvang afnemen per kwartier. Deze wordt aan het einde 
van de maand extra gefactureerd.  

U kunt vast of incidenteel maken van deze extra half uren.  Bijvoorbeeld als u eerder op uw 
werk moet zijn of een keer te laat bent vanwege een file of vergadering. De leidsters vinden 
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het fijn om te weten als u uw kind na 18:00 op komt halen. Dit kunt u telefonisch 
doorgeven. 

Chr. Kdv IJgenweis is gesloten op de erkende feestdagen en tussen kerst en nieuwjaarsdag. 
Een overzicht van de sluitingsdagen staat op de website (www.kdvijgenweis.nl) vermeld. 

12. Brengen en halen 
Tussen 07:00 en 9:00 uur kunnen de kinderen worden gebracht  en tussen 16:00 en 18:30 
kunnen de kinderen opgehaald worden. Wilt u uw kindje na 9:00 brengen of voor 16:00 
ophalen dan kan dit ook. De leidsters vinden het fijn als u dit aan hen doorgeeft zodat zij 
daar rekening mee kunnen houden met hun activiteiten.  

Wij vinden goed contact met de ouders erg belangrijk. Ouders moeten hun kind met een 
vertrouwd gevoel bij het kinderdagverblijf achter kunnen laten. Daarom wordt er tijdens de 
haal- en brengtijden tijd vrijgemaakt voor een goede overdracht tussen leidsters en de 
ouders. 

 De dreumesen en peuters zitten bij het ophalen vaak aan tafel. Wij kiezen hier bewust voor 
omdat: 

- de groep dan rustiger is. 

- leidsters hebben zo meer tijd voor een goede overdracht naar de ouders toe. 

- het voor de kinderen een rustmoment is om de overgang van kinderdagverblijf naar  
thuis geleidelijk te laten verlopen. 

Wanneer uw kind door iemand anders wordt opgehaald, willen de leidsters daarover vooraf 
geïnformeerd worden. Zij willen graag de naam van de persoon die uw kind komt halen en 
ook dat betreffend persoon een paspoort of identiteitsbewijs kan laten zien. Wij geven uw 
kind, voor uw en onze veiligheid, anders niet mee. 

13. Inschrijving 
De inschrijving vindt plaats door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier, te 
vinden op de website, en het overmaken van het inschrijfgeld van € 25,00 op IBAN 
nummer: NL65RABO0147803217 t.n.v. Chr. Kdv IJgenweis. 

Hiermee verklaren de ouders/verzorgers op de hoogte te zijn van de inhoud van dit boekje 
en deze te aanvaarden.  

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van het inschrijfformulier en het inschrijfgeld krijgt u 
bericht over de verwachte plaatsingsdatum en/of plaatsing op de wachtlijst.  

Als er geen directe plaatsing mogelijk is krijgt u van ons een brief waarin u kunt bevestigen 
dat u bij ons op de wachtlijst wilt worden gezet. Zodra er plaats is krijgt u via de e-mail 
bericht van ons. 
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Wij geven broertjes of zusjes van kinderen die al reeds gebruik maken van de opvang bij 
Chr. Kdv IJgenweis voorrang bij de plaatsing.  

14. Intake en wennen 
Ongeveer een maand voordat uw kind naar  Chr. Kdv IJgenweis komt, nemen de leidsters 
contact met u op voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek. U en uw kind 
maken dan kennis met de leidsters. 

Tijdens het intakegesprek kunt u bijzonderheden en gewoontes van uw kind vertellen aan 
de leidsters. Het gesprek duurt ongeveer een half uur.  

De allereerste opvang dag van uw kind kunt u gebruiken als wendag. U brengt uw kind dan 
een dagdeel (ochtend) zodat uw kind rustig kan wennen aan de situatie. Een fijne 
wenperiode speelt een belangrijke rol in het ontstaan van een veilige basis voor het kind. 
Onze leidsters zullen er alles aan doen om u en uw kind op het gemak te stellen.  

Op een later tijdstip kunt u het andere dagdeel inhalen.  

Mocht het bijvoorbeeld i.v.m. werk niet mogelijk zijn om uw kind de eerste dag een dagdeel 
te brengen maar heeft u direct een hele dag opvang nodig dan kan dit ook. In dit geval 
vervalt de wendag en maakt uw kind de hele dag gebruik van de opvang. U kunt vooraf uw 
keuze kenbaar maken bij de leidsters.  

U word bij het ophalen van uw kind geïnformeerd over het verloop van de opvangdag. 
Tussendoor mag u gerust even bellen.  

Voor het kindje is het prettig dat het een knuffel of doekje van thuis mee heeft, dit kan 
houvast bieden als het getroost moet worden of bij het slapen gaan. 

15. Stamgroepen 
Als u uw kind inschrijft bij IJgenweis en u maakt gebruik van vaste opvang dan krijgt uw kind 
een vaste stamgroep aangewezen. Het kind zal in deze groep opgevangen worden en 
worden begeleidt door zijn/haar vaste leidsters.  

Elke groep heeft een nauwe samenwerkingsband met een andere groep. Zo kan het 
voorkomen dat deze groepen een keer samenvoegen tijdens een vakantieperiode of een 
slaapkamer delen.  

Een enkele keer zal er van deze samenwerkingsverbanden worden afgeweken. We proberen 
dit zoveel mogelijk te beperken maar ingeval van ziekte bij een leidster, vakantieperiodes of 
andere onvoorziene omstandigheden zullen we toch genoodzaakt zijn.  

Het kan dus voorkomen dat uw kind een keer op een andere groep speelt, zonder vaste 
leidster.  

Wij vragen u hiervoor begrip en zullen u hiervoor ook toestemming vragen bij het 
intakegesprek.  
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Het is wettelijk vast gesteld dat elke baby (tot 1 jaar) twee vaste gezichten/leidsters krijgt 
toegewezen. Een van deze leidsters zal de mentor zijn van het kind. Er is tijdens een 
opvangdag van het betreffende kind altijd een van de vaste gezichten/leidsters aanwezig. 
Alleen in geval van ziekte of vakantie is het mogelijk dat er een onbekend maar wel 
bekwame leidster aanwezig is.  

16. Opbouw stamgroepen 
Bij Chr. Kdv IJgenweis werken wij met verticale groepen. Dit houdt in dat kinderen in de 
leeftijd van nul tot vier jaar bij elkaar in een stamgroep zitten. Vaak zitten broertjes/zusjes bij 
elkaar.  

Op deze manier vormt elke stamgroep een groot gezin en kunnen de grotere kinderen de 
kleinere kinderen ‘helpen’. Ook blijven kinderen voor langere tijd bij elkaar en hoeven ze na 
hun babyperiode niet te wennen in een peutergroep. Ze houden dezelfde leidsters en 
blijven in dezelfde ruimte zolang zij van de vaste opvang gebruik maken en niet van dagen 
wisselen.  

Een stamgroep heeft maximaal 12 kinderen per dag met twee leidsters. Vaak is er ook een 
stagiaire aanwezig. Het aantal kinderen wordt aan de hand van het leidster-kind-ratio 
bepaald.  

17. Verlaten Stamgroep 
Tijdens het peuterlesje en taallesje verlaten de kinderen de stamgroep. Ook als zij gaan 
buiten spelen, gaan wandelen of mee doen met activiteiten buiten de groep. Ook als de 
kinderen de stamgroep verlaten zal er toezicht en begeleiding zijn door een pedagogisch 
medewerker.  

18. Afwijken BKR (beroepskracht-kind-ratio) 
Chr. Kdv IJgenweis is 11,5 uur per dag open van 7:00 tot 18:30. Er mag drie uur per dag 
van de BKR afgeweken worden. We vermelden elke dag de breng en ophaaltijden van alle 
kinderen zodat we inzichtelijk hebben hoeveel kinderen er zijn. In de drie uur dat er 
afgeweken mag worden van de BKR wordt er minimaal de helft van de vereiste BKR ingezet.  

Hieronder een overzicht waarin u kunt zien wanneer er mogelijk afgeweken wordt van de 
BKR: 

07:00-07:30 twee leidsters op de Boefjes groep (openen) en wordt er niet afgeweken van de BKR. 

07:30-08:00 een leidster op de groep en wordt er niet afgeweken van de BKR. 
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08:00-08:30 een leidster op de groep en wordt er mogelijk afgeweken van de BKR. 

08:30-13:00 twee leidsters op de groep en wordt er niet afgeweken van de BKR.  

13:00-14:00 beide leidsters hebben een half uur pauze en wisselen elkaar af. Tijdens de pauze wordt         
er afgeweken van de BKR.  

14:00-17:00 twee leidsters op de groep en wordt er niet afgeweken van de BKR.  

17:00-17:30 een leidster op de groep en wordt er mogelijk afgeweken van de BKR.  

17:30-18:00 een leidster op de groep en wordt er niet afgeweken van de BKR.  

18:00-18:30 twee leidsters op de Boefjes groep (sluiten) en wordt er niet afgeweken van de BKR.  

Elke groep geeft een keer in de week ‘taallesje’ en ‘peuterlesje’. Het taallesje is van 09:30-10:00 en 
het peuterlesje is van 15:15-16:00. Tijdens deze tijden wordt er ook van de BKR afgeweken.  

19. Mentorschap 
Als u kind bij IJgenweis komt krijgt hij/zij een mentorleidster toegewezen. 

U maakt kennis met de mentorleidster bij het intakegesprek. Zij maakt hiervoor een afspraak 
met u en zorgt dat het kind kan komen wennen.  

Het allerbelangrijkste wat de mentor doet is de ontwikkeling bij houden van uw kind. Zij 
houdt het observatieboekje bij en maakt indien nodig een gesprek met u als uw kind opvalt 
in zijn/haar ontwikkeling. Mocht u zelf ergens tegen aanlopen in de opvoeding of valt u iets 
op in de ontwikkeling van uw kind dan kunt u dit kenbaar maken bij de mentor en eventueel 
een gesprek plannen. De mentor van uw kind is uw eerste aanspreekpunt .  

Als leidster kun je alleen mentor zijn als je het kind goed kent en het van dichtbij mee 
maakt. 

De mentor overlegd met u wanneer het verjaardagsfeestje van uw kind wordt gevierd en 
zorgt dat er een feestelijke hoed is. Dit geldt ook voor het afscheidsfeestje.  

De mentor houdt het plakboek van uw kind bij.  En zorgt dat uw kind een knutselwerkje 
maakt voor de verjaardagen van zijn/haar ouders.  

Gaat u kind van dag(en) veranderen waardoor het zijn/haar mentor niet of minder gaat zien 
dan krijgt u kind een nieuwe mentor aangewezen. U wordt hierover op de hoogte 
gehouden.  

Als een leidster afscheid neemt of van werkdagen of groep veranderd krijgt uw kind ook 
een andere mentor toegewezen. 

In elke lokaal hangen mentorbloemen hierop kunt u zien wie de mentorleidster is van uw 
kind.  

Alle kinderen die gebruik maken van de opvang hebben een mentorleidster.  
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20. Observeren 
Op het kinderdagverblijf observeren we de kinderen aan de hand van de Uk&Puk 
observatiemethode. De kinderen worden geobserveerd als baby (0-1,5jaar), dreumes 
(1,5-2,5 jaar), begin peuter (2,5-3 jaar), midden peuter (3-3,5 jaar) en eind peuter (3,5-4 jaar). 

De mentorleidsters maken een observatie van uw kind. Op deze manier willen wij 
voorkomen dat wij iets in de ontwikkeling van een kind over het hoofd zien.  

Zodra de observatie voor uw kind ingevuld is krijgt u deze mee naar huis. U kunt hem thuis 
doorlezen en indien u vragen heeft kunt u deze stellen aan de leidster. Indien nodig plannen 
we samen met de ouders een gesprek.  

U geeft het observatiemapje weer terug aan de leidster zodat zij hem verder in kan vullen. U 
bent hier zelf verantwoordelijk voor.  

Mocht blijken dat uw kind achter loopt in zijn/haar ontwikkeling dan gaan wij hierover met u 
in gesprek en stimuleren wij uw kind daar waar nodig is. Ook kunnen wij u advies geven of 
doorsturen naar hulpinstanties. 

Ook als uw kind niet achter loopt doen wij ons uiterste best om de kinderen te stimuleren in 
hun ontwikkeling. Dit doen wij door (bewegings)spelletjes, zingen, praten, knustelen, 
voorlezen, de zelfstandigheid te bevorderen, het kind complimenten geven en te sturen 
waar nodig is.  

Als uw kind vier jaar geworden is krijgt het de observatie en een eindverslag mee naar huis.  
Met toestemming van de ouders sturen wij het eindverslag naar de basisschool en 
eventuele Buiten Schoolse Opvang. De ouders kunnen, indien wenselijk, zelf de observatie 
afgeven bij de desbetreffende basisschool. Indien wenselijk zal er contact zijn tussen de 
leidsters en de leerkrachten van de basisschool en zal er een zogeheten warme overdracht 
gegeven worden. Het wel en wee van het kind wordt dan besproken via de telefoon of 
mondeling.  

Als u kind afscheid neemt voor de vierde verjaardag gaat de observatie ook mee naar huis.  

21. Ouderavonden 
Twee keer per jaar houden wij bij Chr. Kdv IJgenweis een ouderavond. Op deze avonden 
worden er tien minuten gesprekken gehouden of er wordt een spreker uitgenodigd die een 
thema behandeld.  

De mentorleidster van uw kind nodigt u uit voor een ouderavond. U kunt bij haar aangeven 
of u behoefte heeft aan een tien minuten gesprek. U heeft het gesprek met de 
mentorleidster van uw kind.  

In het tien minuten gesprek zal de observatie en ontwikkeling van uw kind besproken 
worden. Ook krijgt u te horen hoe het algemeen welbevinden is van uw kind bij Chr. Kdv 
IJgenweis.  

Op deze avond heeft u ook de gelegenheid om het plakboek in te zien. 

Chr. Kinderopvang IJgenweis                                                                                                      Pedagogisch Beleidsplan 2018



22. Het (digitale) schriftje 
Op het kinderdagverblijf werken de leidsters met schriftjes. De kinderen tot één jaar hebben 
een papieren schriftje of oppasboekje. Hier mogen ouders zelf voor zorgen. De leidsters 
schrijven er de belangrijke en leuke gebeurtenissen in. Ze schrijven ook de slaap- en 
voedingstijden op. Zo weten de ouders wanneer het kindje heeft gedronken en geslapen. 
Het zou erg fijn zijn als u hierin ook de belangrijke (en leuke) informatie op wilt schrijven. 

Bij de kinderen vanaf één jaar wordt er geschreven via het digitale schriftje. De leidsters 
schrijven hier leuke gebeurtenissen in en plaatsen er foto’s bij. U krijgt via de e-mail bericht 
als de leidsters in het digitale schriftje hebben geschreven. Het schrijven in de digitale 
schriftjes gebeurd niet dagelijks maar wel met enige regelmaat.  

Ook de ouders van de allerkleinste kunnen af en toe een leuke foto van hun kind in het 
digitale schriftje verwachten.  

23. Dagindeling 
Een vaste dagindeling is voor kinderen belangrijk om een veilig en vertrouwd gevoel te 
krijgen. De baby’s hebben nog een eigen ritme. Zij eten en slapen zoals de ouders hebben 
aangegeven. Naarmate ze ouder worden gaan ze steeds meer meedoen in het ritme van de 
groep. Ongeveer vanaf 1 jaar gaan de kinderen mee in het ritme van de groep. 

07:00-09:00 Brengen van de kinderen. 

09:00-09:15 Gezamenlijk de dag openen d.m.v het zingen van liedjes. 

09:15-09:30 Fruit eten en drinken. 

09:30  Kinderen die overdag twee keer slapen worden op bed gelegd. 

09:30-11:00 Activiteit / buiten spelen / bewegingsspel / vrij spelen. 

11:00  Plasronde/ luierronde en handen wassen. 

11:30-12:15 Broodmaaltijd. 

12:15-12:30 Activiteit aan tafel. 

12:30-14:30 Kinderen die overdag één keer slapen gaan naar bed. 

14:30  Kinderen die overdag twee keer slapen worden op bed gelegd. 

14:30-15:00 Tussendoortje eten en drinken. Er wordt een Bijbelverhaal verteld en liedjes  
 gezongen. 

15:00-16:00 Buiten spelen / activiteit / Peuterlesje. 

16:00-16:30 Plasronde / luierronde en handen wassen. 

16:30-16:45 Tussendoortje eten en drinken en het afsluiten van de dag met een liedje. 

16:00-18:30 Ophalen van de kinderen. 

Heeft uw kind tussendoor een schone luier nodig dan wordt deze natuurlijk gegeven.  
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24. Voeding en slapen 
Bij Chr. Kdv IJgenweis besteden we veel tijd aan de maaltijden. Wij zien dit ook als een 
activiteit met de kinderen. De leidsters eten gezellig mee zodat de kinderen ook hun 
voorbeeld kunnen volgen. 

De maaltijden van de kinderen worden geheel verzorgd. Ook de luiers en bijbehorende 
gangbare crème’s zijn inbegrepen. 

Wij gaan zoveel mogelijk met alle kinderen aan de tafel zodat dit echt een groepsmoment 
is. Kinderen die nog niet in de kinderstoel kunnen zitten worden rond de tafel gezet in een 
wipper of in een schommelstoeltje. 

Voor de broodmaaltijd vragen wij een zegen over het eten en na de broodmaaltijd danken 
we God voor het eten. Als we een tussendoortje eten zingen we vooraf een liedje.  

De leidsters verwachten dat de kinderen thuis ontbeten hebben.  

Babyvoeding 

Borstvoeding dient u gekoeld mee te nemen en mag u zelf in de koelkast te zetten. Graag 
alle flesjes en bakjes voorzien van namen zodat er geen verwarring kan ontstaan.  

Flesvoeding dient u zelf afgemeten mee te nemen. Flesvoeding is niet inbegrepen. Dit is 
omdat er een grote diversiteit aan voedingen te verkrijgen is.  

Het liefst geven wij geen flessen voor 8:30 of na 17:00. Op deze momenten staat er één 
leidster op groep en het is fijn als zij haar handen vrij heeft voor de andere kinderen die 
worden gebracht of gehaald. Het is voor ons prettig als u thuis de ochtendvoeding heeft 
gegeven. Mocht u kind rond 17:00 een voeding nodig hebben dan proberen we deze iets 
eerder te geven. Heeft u hier bezwaar tegen dan horen wij dit graag. 

Bij warm weer bieden we de baby’s extra vocht aan door meer water bij de voeding te doen 
of een fles water te geven tussendoor.  

Voor baby’s tot één jaar is er de mogelijkheid een warme groentehap te eten om 16:30. Dit 
mag u zelf meenemen.  

Het voedingsritme van uw baby kunt u doorgeven aan de leidsters en noteren in het 
schriftje. Bijvoorbeeld als uw kind brood mee mag eten of van een gepureerde fruithap 
overgegaan is naar kleine zachte stukjes fruit. 

Wat wordt er aangeboden? 

Het fruit wat wij aanbieden bestaat uit appel, peer, banaan, kiwi, druiven, komkommer en 
tomaat. Per seizoen wordt het aanbod aangevuld met mandarijnen, aardbeien, perzik en 
meloen.  

De baby’s onder één jaar bieden wij tarwe brood aan. De andere kinderen krijgen volkoren 
brood. Op elke boterham wordt een dun laagje margarine gesmeerd. De kinderen vanaf 
twee jaar stimuleren wij om zelf hun brood te smeren.  
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Het beleg voor op de eerste boterham bestaat uit smeerkaas, vegetarische smeerworst, 
plakje kaas of plakje worst (ham/kipfilet/boterhamworst). 

Na de eerste boterham wordt er een beker halfvolle melk gedronken. 

Bij de tweede boterham zijn de kinderen vrij om te kiezen uit hartig of zoet beleg. Zoet 
beleg bestaat uit: pure pasta, pure hagelslag, appelstroop, jam of gestampte muisjes. 

Daarnaast bieden we volkoren crackers, rijstwafels, soepstengels, volkoren koekjes, 
eierkoeken en rozijnen aan. De kinderen drinken water, koude thee, verdunde diksap of 
limonade.  

In de feestweken wordt er weleens een uitzondering gemaakt en bieden wij de kinderen iets 
lekkers aan. Denk aan knakworstjes, bolletjes, pannenkoeken ed.  

Wat is niet inbegrepen en dient u zelf mee te nemen? 

Flesvoeding is niet inbegrepen. Dit omdat er grote diversiteit aan voedingen te verkrijgen 
is.  

Ook dieetvoeding en groentehappen zijn niet inbegrepen.  

25. Slapen 
De baby’s hebben hun eigen slaapritme. Zij slapen in een bed of kinderwagenbak. Op alle 
groepen hangt ook een slaapwieg. Deze wordt alleen gebruikt voor de allerkleinste. Zodra 
de kinderen kunnen omrollen mogen zij hier niet meer in slapen.  

De dreumesen gaan rond 9:30 en 14:30 slapen. Zij slapen in een bed.  

Als peuters nog behoefte hebben aan een slaapje gaan ze rond 12:30 naar bed.  

Alle bedden worden elke dag opgemaakt met schoon beddengoed. De kinderen worden 
zoveel mogelijk elke keer in het zelfde bed gelegd zodat zij dit gaan herkennen als ‘hun 
bedje’. 

Bijvoorkeur slapen de kinderen in een slaapzak. Als u ons toestemming geeft mag uw kind 
ook slapen onder een laken. U mag zelf voor de slaapzak zorgen. De slaapzak mag bij Chr. 
KDV IJgenweis blijven, de leidsters geven de slaapzak dan eens in de maand mee naar huis 
om te wassen. U kunt er ook voor kiezen om bij elke opvangdag de slaapzak mee te nemen.  

In de slaapkamers wordt toezicht gehouden via een babyfoon met camera en er wordt om 
de tien minuten bij de kinderen gekeken. 

26. Verschonen en zindelijkheidstraining 
De kinderen worden bij IJgenweis op vaste momenten verschoond. Mocht uw kind eerder 
een schone luier nodig hebben dan wordt dit natuurlijk ook gedaan. De luiers, (standaard) 
billenzalfjes en luierdoekjes zijn inclusief. U hoeft dit niet mee te nemen van thuis.  
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De kinderen die gebracht worden in een wasbare luier, dragen gedurende de opvang een 
wegwerpluier i.v.m. hygiëne. De wasbare luier doen wij in de daarvoor bestemde zak die de 
ouders meenemen.  

I.v.m. hygiëne spoelen wij wasbare luiers of andere vieze kleding niet uit. Dit gaat in een 
(plastic)zak mee naar huis.  

Zodra u thuis begonnen bent met de zindelijkheidstraining dan horen we dit graag zodat we 
hier ook kunnen starten. We nemen uw kind mee naar de toiletten tijdens de plasronde. 
Daar kan het kind kiezen om op de toilet of op het potje te gaan. Uw kind krijgt als beloning 
een sticker voor op zijn/haar plaskaart.  

Zodra u kind zonder luier gaat lopen is het handig om extra kleding mee te geven voor 
eventuele ongelukjes. De reservekleding mag in de tas op de kapstok.  

27. Activiteiten 
De momenten van vrij spel worden afgewisseld met activiteiten. De keuze van de activiteit 
wordt door inbreng van de kinderen en de sfeer in de groep bepaald. Tijdens het spelen 
kijkt de leidster waar de kinderen behoefte aan hebben. We werken ook met thema’s zoals 
Kerst, Pasen, Pinksteren, Zomer en Winter enz. De leidsters zoeken er liedjes en 
knutselwerkjes bij en vertellen er verhalen over.  

Plezier tijdens activiteiten staat bij ons voorop. We dwingen kinderen daarom nooit om mee 
te doen als ze niet willen. 

Alle activiteiten bieden we zowel individueel als in groepsverband aan.  

De knutselwerkjes van de kinderen hangen de leidsters op in het lokaal en plakken ze 
daarna in een plakboek, deze dient u zelf mee te nemen. Als u er naar vraagt kunt u het 
plakboek inzien. Als het kind afscheid neemt van Chr. Kdv IJgenweis mag het pakboek mee 
naar huis.  

Met de baby’s worden diverse activiteiten gedaan. Denk aan wiegen, zingen, gymmen, 
rollen, spelen met speelgoed en wandelen. Ook verven ze met hun handjes en voetjes. Het 
speelgoed is aangepast aan hun ontwikkelingsniveau, interesse en leeftijd.  

Bij de dreumesleeftijd begint de ontdekkingsfase. Klim en klauter materialen, blokken en 
insteekvormen zijn hier dan ook te vinden. De leidsters bieden puzzels en boekjes aan en 
lezen de kinderen regelmatig voor. Ook horen zij bijbelverhalen op hun niveau. De 
dreumesen krijgen ook steeds meer interesse in knutselen met allerlei materialen zoals verf, 
watten, plakkertjes enz. Buiten spelen met zand en water en spelen met de loopauto’s is ook 
favoriet. 

Met de peuterleeftijd ontwikkelen de kinderen rollenspellen. Ze spelen daarom veel met 
poppen, auto’s en verkleedkleren. Ook puzzels en boeken zijn niet meer weg te denken. Bij 
deze leeftijd vertellen wij ook een bijbelverhaal of lezen we uit de kinderbijbel. We zingen er 
mooie liedjes bij. 
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Sommige kinderen houden ervan om op een bepaald moment van de dag even lekker uit te 
rusten voor de televisie. Dit vinden wij ook helemaal niet verkeerd, de kinderen mogen 
beperkt een filmpje op dvd kijken.  

Het streven is om elke dag naar buiten te gaan. Dit is goed voor de gezondheid en 
bovendien ontdekken ze de omgeving en de grenzen ervan. Alleen als het regent blijven we 
binnen. Zomers blijven we langer buiten en doen de activiteiten daar. Ook de baby’s gaan 
zoveel mogelijk naar buiten in de tweelingwagen of in de grote rode zeslingwagen. Bij 
lekker weer spelen de baby’s op het kunstgras. 

28. Peuterlesje 
De leidsters zien veel peuters die al vroeg honger hebben naar meer. De gewone dagelijkse 
activiteiten bieden hen geen uitdaging meer. Ze gaan zich vervelen, worden druk, noem 
maar op. 

We willen ook deze peuters voldoende aandacht en uitdaging bieden, daarom hebben is er 
’s middags een peuterlesje. 

Een aantal dagen van de week gaan de grote peuters (richtlijn vanaf 3 jaar) mee met een 
leidster. Ze gaan in een apart gezellig ingericht lokaal aan het werk. We werken aan de hand 
van de ‘Uk&Puk’ Methode. De methode bestaat uit verschillende thema’s waarmee een 
grote diversiteit aan activiteiten wordt aangeboden.  

Elke maand staat er een ander thema centraal. Tijdens dit thema worden er werkbladen, 
knutselwerkjes, kringspelletjes, individuele activiteiten en kringgesprekjes gedaan.  

Ook zijn er in het lokaal diverse materialen beschikbaar die je tegen komt op de basisschool 
zoals verschillende smartgames, loco, praatkaarten en denkspellen. 

Een aantal leidsters hebben een cursus gevolgd over ‘slimme peuters’ . Zij zullen tijdens het 
peuterlesje de kinderen ook observeren en zo nodig kunnen zij advies geven aan ouders 
over welke materialen leuk zijn om aan te bieden aan hun kind.  

Het doel van dit peuterlesje is de peuters die meer uitdaging nodig hebben dit aan te 
bieden en hun verder te stimuleren in hun ontwikkeling maar ook de persoonlijke aandacht 
en de gezelligheid met elkaar vinden we heel belangrijk. De overgang straks naar school 
wordt er kleiner mee gemaakt. 

In de schoolvakanties en tijdens de feestweken word er geen peuteruurtje gegeven. Tijdens 
de feestweken worden er andere leuke activiteiten met de kinderen gedaan. 

29. Taallesje 
Elk kind maakt zijn eigen ontwikkeling mee. Ook wat betreft taal. Bij het ene kind gaat dit 
net wat makkelijker dan bij een ander kind. Als er thuis geen Nederlands gesproken wordt is 
het nog wat lastiger. Voor de kinderen vanaf twee jaar die moeite hebben met geven we 
vanaf september 2017 Taallesje. De kinderen gaan in een klein groepje met een stagiaire of 
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leidster aan de slag met een themabox. De box bevat boekjes en materialen die bij een 
thema passen. De kinderen worden uitgedaagd om klanken te maken, woorden te herhalen 
en iets te vertellen.  

Voordat uw kind meegaat naar het taallesje gaan de leidsters met u hierover in gesprek. U 
mag ook zelf aangeven als u denkt dat uw kind hier baat bij heeft.  

30. Feesten 
Wanneer uw kind jarig is maken wij er een feestje van. Uw kind mag natuurlijk trakteren. Wij 
hebben graag gezonde traktaties, bijv. een doosje rozijntjes, een mandarijntje of een 
danoontje.  De leidster maken een mooie verjaardagshoed voor het kind en samen met de 
andere kinderen zingen zij de jarige toe. 

Elk jaar is er een feestweek bij IJgenweis waarin alle leidsters hun verjaardag vieren. De 
kinderen mogen dan verkleed komen, er worden leuke activiteiten gedaan en iets lekkers 
gegeten. 

Als er een leidster of kind afscheid neemt vieren we een afscheidsfeestje. Het kind mag 
trakteren en wordt door iedereen uitgezwaaid. Het plakboek en observatie gaan in een 
mooie tas van Chr. Kdv IJgenweis mee naar huis.  

Een leidster neemt haar laatste werkdagen afscheid van alle kinderen en ouders. De 
kinderen zullen samen met de andere leidsters een mooi knutselwerkje maken voor haar.  
Om ouders deze dagen niet te laten vergeten, hangen we een aankondiging hiervoor op 
het prikbord en word het vermeld in de nieuwsbrief. 

De papa’s en mama’s worden ook niet vergeten. Op jullie verjaardagen krijgen jullie een 
mooi knutselwerkje van jullie kind. 

We besteden ook aandacht aan diverse (christelijke) feesten: 

Sinterklaasfeest: Vanaf twee weken voor 5 december besteden we aandacht aan Sinterklaas 
en de Pieten. We beginnen met knutselen en liedjes zingen. In de week voor 5 december is 
het Sintfeestweek en doen we bijv. pietengym en zijn er leuke cadeautjes voor op de 
groepen.  

Kerstfeest: Voor de kerst maken de leidsters samen met de kinderen het lokaal gezellig en 
maken de kinderen mooie knutselwerkjes. We zingen kerstliedjes en vertellen het 
kerstverhaal uit de kinderbijbel. We eten lekkere kerstkoekjes als tussendoortje en ook 
tussen de middag zoeken we een lekker en gezond alternatief voor de lunch, denk bijv. aan 
krentenbollen met sneeuw (gestampte muisjes). We vieren twee kerstfeestweken.  
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Paasfeest: Dat de Heere Jezus is gestorven aan het kruis voor onze zonden is misschien nog 
moeilijk uit te leggen aan de kleine kinderen, we proberen het wel door, met de kinderbijbel 
erbij, erover te praten. Ook door te knutselen en kinderliedjes te zingen hopen we de 
kinderen iets van het paasfeest mee te geven. In het lokaal hangen de leidsters een paastak 
op en knutselen hier leuke dingen aan.  

Koningsdag: Deze periode worden er vrolijke oranje en rood-wit-blauwe knutselwerkjes 
gemaakt. Ook organiseren de leidsters koningsdag spelletjes die de kinderen op hun 
opvangdag met veel plezier kunnen doen.  

Hemelvaart en Pinksteren: Aan de hand van de kinderbijbel vertellen we de verhalen 
rondom Hemelvaart en Pinksteren, we proberen het uit te leggen aan de kinderen zodat ze 
er iets van kunnen begrijpen. We zoeken er een knutselactiviteit bij en eventueel wat 
kinderliedjes. 

Moederdag en Vaderdag: Alle kinderen maken een mooi knutselwerkje wat ze op 
moederdag of vaderdag kunnen geven aan hun ouder.  

Biddag en Dankdag: Op Biddag en Dankdag wordt er met de kinderen, die deze dag 
gebruikmaken van de opvang, een klein knutselwerkje gemaakt en even bij deze dag stil 
gestaan.  

Jaarfeest: Elk jaar hebben we samen met alle kinderen, ouders en broers/zussen een 
gezellig jaarfeest. Dit feest heeft elk jaar een ander thema. Het is altijd een gezellige 
ochtend waarbij de kinderen allerlei leuke activiteiten kunnen doen. 

31. Nieuwsbrief 
Een keer in de twee maanden krijgt u via de e-mail een nieuwsbrief van de groep waar uw 
kind in zit. 

In deze brief vertellen de leidsters over de aankomende thema’s, nieuwe liedjes en leuke 
weetjes over de groep. 

Verder wordt u hierin op de hoogte gehouden van de groepsactiviteiten en alle belangrijke 
zaken van deze maanden worden nog eens bekendgemaakt. 

32. Ziekte en medicijnen 
Mocht u kind ziek zijn en niet naar IJgenweis komen stellen wij het op prijs als u het kind 
voor 9:00 afmeldt. Dit kan telefonisch of via de ouderlogin. De leidsters beginnen om 9.00 
de dag en vinden het fijn te weten wie er afwezig zal zijn die dag.  
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Wij hanteren, op enkele aanvullingen na, de richtlijnen van de GGD omtrent ziektes: 
“gezondheidsrisico’s in een kindercentrum”.  
Deze omschrijft de meest voorkomende ziektes en gaat in op de herkenning daarvan, de 
incubatietijd, de gevaren en gevolgen en het gebruik van medicijnen. Deze richtlijnen 
geven ook aan wanneer uw kind wel of juist niet opgevangen kan worden als het ziek is. 
Meer informatie kunt u vinden in ons protocol zieke kinderen. Deze kunt u inzien op het 
kinderdagverblijf.  

Dient uw kind gedurende de opvang medicijnen te krijgen dan kunt u dit aangeven bij de 
leidster. Zij zal u vragen een medicijnformulier in te vullen. U kunt het medicijnformulier ook 
downloaden vanaf de website en thuis alvast in vullen, dit bespaard ’s ochtends tijd. We 
willen u vragen de medicijnen in de verpakking met gebruiksaanwijzing mee te nemen. Een 
medicijnformulier is een maand geldig.  

Wanneer kan mijn kind niet komen?  

Uw kind mag bij 38,5C koorts niet komen naar de opvang. Ook niet met een zetpil. De 
koorts neemt vaak snel toe en uw kind zal alsnog ziek naar huis toe moeten.  

Als uw kind niet fit is maar wel mee kan doen met de dagritme dan is het welkom. Is het niet 
fit en wil het graag een op een aandacht en kan het niet mee doen met het dagritme dan 
zijn wij van mening dat het voor het kind fijner is om thuis te zijn.  

Het is fijn als uzelf of een ander de mogelijkheid heeft om het kind op te halen als wij 
bellen. Als u kind ziek is moet het kind binnen een uur opgehaald worden.  

Helaas kan een leidster ook ziek zijn. Zij zal dan vervangen worden door een inval-leidster. 
Op het white bord in de gang kunt u zien welke leidsters er werken op de groep. 

33. Extra opvang  
Wanneer u extra opvang nodig heeft is het fijn als dit op het vertrouwde adres kan. Daarom 
bieden wij ouders de mogelijkheid om extra opvang aan te vragen naast de vaste opvang. 
U kunt een hele dag, halve dag of zelfs een aantal uur aanvragen. Dit aanvragen kunt u 
doen via de ouderlogin. U krijgt van ons bericht of de extra opvang mogelijk is. We streven 
er naar binnen 24 uur te reageren.  

Extra opvang mag maximaal vier weken van te voren worden aangevraagd. Dit om ouders 
met een flexibel contract een kans te bieden opvang af te nemen.  

34. Ruilen 
Als uw kind ziek is of een dag vrij kunt u dit telefonisch of via de ouderlogin doorgeven. De 
afwezige dagen worden door ons genoteerd en u heeft de mogelijkheid om vijf van deze 
dagen later in het jaar in te zetten. U kunt een ruildag aanvragen via de ouderlogin.  
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Uiteraard zijn er aan het ruilen wel een aantal (spel)regels verbonden: 

Ruil-regels omtrent vaste opvang: 

- Wij werken met een tegoed van vijf ruildagen per jaar. Is uw kind afwezig of ziek? Deze 
dag kunt u ruilen op het moment dat het u goed uitkomt. Een ruildag aanvragen kan 
maximaal vier weken van te voren in verband met onze planning. In de ouderlogin kunt u 
bij de opmerkingen vermelden met welke datum u wilt ruilen.  

- Ruilen mag alleen naar de vaste stamgroep. 

- Nationale feestdagen mogen niet geruild worden. 

- In de maanden juli en augustus kunnen we in verband met de zomervakantie en 
personeelsbezetting helaas geen ruildagen accepteren.  

Ruil-regels omtrent flexibele opvang: 

- Wij werken met een tegoed van vijf ruildagen per jaar. Is uw kind afwezig of ziek? Deze 
dag kunt u ruilen op het moment dat het u goed uitkomt. Een ruildag aanvragen kan 
maximaal vier weken van te voren in verband met onze planning. In de ouderlogin kunt u 
bij de opmerkingen vermelden met welke datum u wilt ruilen. 

- Ruilen mag naar alle groepen. 

Er wordt met de planning zoveel mogelijk rekening gehouden met de leeftijd van de 
kinderen zodat er altijd een groepssamenstelling is van kinderen van 0 tot 4 jaar.  

35. Stagiaires 
Omdat wij het belangrijk vinden dat pedagogisch medewerkers in opleiding een kans 
krijgen in dit mooie vak bieden wij diverse stageplekken aan. De stagiaires worden door de 
leidsters ingewerkt aan de hand van een stageboekje. Daarnaast krijgt elke stagiaire een 
stagebegeleider toegewezen die de stagiaire begeleidt tijdens haar stage, gesprekken 
voert en toeziet tijdens de opdrachten.  

Stagiaires draaien zoveel mogelijk mee in het uitvoeren van de dagelijkse handelingen. Bij 
het uitvoeren van de dagelijkse handelingen wordt rekening gehouden met de 
opleidingsfase waarin de stagiaires zich bevinden. De leidsters blijven ten alle tijden 
verantwoordelijk voor de goede opvang van uw kind.  

36. Klachtenregeling 
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Alle leidsters doen hun uiterste best om u en uw kind zo goed mogelijk en volgens het 
beleid van dienst te zijn. Mocht u niet tevreden zijn of heeft u een klacht dan vinden wij het 
prettig dat u dit direct met een van de leidsters bespreekt. Zo blijft de verhouding open en 
kunnen kleine dingen eenvoudig opgelost worden. Mocht u er niet uit komen met de 
leidster dan staan wij altijd voor u klaar. U kunt binnenlopen op het kantoor of een mailtje 
sturen naar info@kdvijgenweis.nl. U kunt ook eventueel anoniem via onze website een klacht 
indienen. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een reactie van ons. 

Wij zijn aangesloten bij de geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 

37. Oudercommissie 
Wij vinden de mening van de ouders van groot belang, het gaat tenslotte om hun kind. Chr. 
Kinderdagverblijf IJgenweis heeft een oudercommissie die is samengesteld uit ouders die 
hun kind(eren) op het kinderdagverblijf hebben. De oudercommissie heeft als taak het 
bewaken van de dagelijkse gang van zaken, op het gebied van veiligheid en kwaliteit. De 
bevoegdheden zijn voornamelijk adviserend en voldoen aan de Wet Kinderopvang. Op 
onze site vind u verdere informatie over de oudercommissie. U kunt een e-mail sturen naar 
oudercommissie@kdvijgenweis.nl  

38. Privacy 
Alle gegevens die door ons worden verzameld, zullen vertrouwelijk bewaard worden en 
zullen niet openbaar gemaakt worden. De informatie die u aan ons verstrekt, zal met de 
grootst mogelijke zorg behandeld worden. 

Wij vragen aan ouders toestemming voor het plaatsen van foto’s en video’s op de website 
en Facebook. Dit doen wij doormiddel van toestemmingsformulieren die u krijgt tijdens een 
intakegesprek.  

Bij het inschrijven van uw kind gaat u akkoord met ons privacy beleid.  

39. Verzekering 
Voor de kinderen is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering is 
van kracht vanaf het betreden van het kinderdagverblijf tot na het verlaten van het 
kinderdagverblijf. De ouders dienen zelf te zorgen voor een WA verzekering. Het 
kinderdagverblijf is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van 
eigendommen. 

Wanneer uw kind speelgoed van thuis meeneemt naar het kinderdagverblijf bestaat het 
risico dat het kwijt raakt of kapot gaat. Wij dragen hiervoor geen enkele 
verantwoordelijkheid. De voorkeur gaat er dan ook naar uit om geen speelgoed mee te 
nemen.  
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40. Betaling 
Betaling geschiedt maandelijks. Rond het einde van de maand wordt het bedrag voor de 
komende maand automatisch afgeschreven van uw rekening. 

Indien u minimaal acht weken voor de start van de opvang de tegemoetkoming van de 
Belastingdienst correct aanvraagt, ontvangt u deze ook in de maand voorafgaand aan de 
eerste opvang maand zelf. 

Houdt u er rekening mee dat de toeslag terug te vorderen is tot maximaal 3 maanden 
terug. Vraag deze dus tijdig aan. 

41. Contact 
Eveline den Dulk en Marion van der Velde 

Chr. Kinderopvang IJgenweis 

Jan Dorrekenskade-Oost 22 

2741 HW WADDINXVEEN 

Tel: 0182-637985 

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de website: www.kdvijgenweis.nl  

Voor vragen kunt u mailen naar: info@kdvijgenweis.nl 

Uw vraag wordt z.s.m. beantwoord.
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