
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
Pedagogisch beleidsplan                                                    Chr. BSO IJgenweis 2019 

Inhoud 

 
1. Inleiding ............................................................................................................................................ 3 

2. Even voorstellen, wie zijn wij? ......................................................................................................... 3 

3. Onze visie ........................................................................................................................................ 4 

4. Doelstelling....................................................................................................................................... 4 

5. Pedagogische basisdoelen .............................................................................................................. 5 

6. Inschrijven ........................................................................................................................................ 6 

7. Aanbod en tarieven .......................................................................................................................... 6 

8. Openingstijden en sluitdagen........................................................................................................... 6 

9. Brengen en halen ............................................................................................................................. 7 

10. Vervoer........................................................................................................................................... 7 

11. Intakegesprek ................................................................................................................................ 7 

12. Ouderlogin ..................................................................................................................................... 7 

13. Extra opvang .................................................................................................................................. 7 

14. Stamgroep ..................................................................................................................................... 7 

15. Mentor ............................................................................................................................................ 8 

16. Contact met ouders ........................................................................................................................ 8 

17. Kinderen met een beperking .......................................................................................................... 8 

18. Beroepskrachten in opleiding/ stagiaires ....................................................................................... 9 

19. Beroepskracht-Kind ratio (BKR) .................................................................................................. 10 

20. Dagindeling .................................................................................................................................. 11 

21. Voeding ........................................................................................................................................ 12 

22. Trakteren ...................................................................................................................................... 12 

23. Zindelijkheid ................................................................................................................................. 13 

24. Afspraken tijdens BSO ................................................................................................................. 13 

25. Activiteiten .................................................................................................................................... 13 

26. Feesten ........................................................................................................................................ 14 

27. Nieuwsbrief .................................................................................................................................. 15 

29. Klachten ....................................................................................................................................... 16 

30. Oudercommissie .......................................................................................................................... 17 

31. Privacy ......................................................................................................................................... 17 

32. Verzekering .................................................................................................................................. 17 

33. Betaling ........................................................................................................................................ 17 

34. Contact ......................................................................................................................................... 17 

 

 

 

  



3 
Pedagogisch beleidsplan                                                    Chr. BSO IJgenweis 2019 

1. Inleiding 

 
Dit is het pedagogisch beleidsplan van de buitenschoolse opvang(BSO) van Christelijke Kinderopvang 
IJgenweis. In dit beleidsplan vindt u alle informatie over de BSO. Heeft u na het lezen hiervan nog 
vragen dan kunt u bij ons terecht via 0182-637985 / 06-28855973 of via info@kdvijgenweis.nl. Veel 
leesplezier. 

2. Even voorstellen, wie zijn wij? 
 
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 individueel kind 
net zoals thuis.  
 
Sinds 2018 bieden wij naast dagopvang voor kinderen van nul tot vier jaar ook buitenschoolse opvang 
aan voor kinderen van vier tot dertien jaar. Iedereen is welkom! Hierbij maken we geen onderscheid 
tussen afkomst, achtergrond of religie. Chr. BSO IJgenweis is een particuliere en christelijke 
buitenschoolse opvang met één stamgroep waar kinderen in de leeftijd van vier tot dertien jaar worden 
opgevangen. De groep bestaat maximaal uit 22 kinderen.   

De kenmerken van Chr. BSO IJgenweis: 

* Christelijk: 
Bij Chr. BSO IJgenweis zullen de kinderen van de pedagogisch medewerkers normen en waarden 
meekrijgen die gebaseerd zijn op Bijbelse principes. Daarbij kan gedacht worden aan: lief voor elkaar 
zijn, respect hebben voor elkaar, elkaar helpen, eerlijk en geduldig zijn en het hebben van een 
positieve en liefdevolle houding. Daarnaast maken de pedagogisch medewerkers gebruik van 
positieve en opbouwende woorden naar de kinderen, ouders en elkaar. Ze respecteren ieder kind, 
ouder en collega zoals hij of zij is, omdat ieder uniek is. 
Er zal uitgebreid aandacht besteed worden aan de christelijke feestdagen zoals Kerst en Pasen. Aan 
bepaalde feesten zullen we juist bewust geen aandacht schenken. Hierbij kan gedacht worden aan 
Carnaval en Halloween. 

* Positieve benadering: 
De pedagogisch medewerkers van Chr. BSO IJgenweis streven ernaar om ieder kind positief te 
benaderen en hen op een positieve manier te corrigeren daar waar dit nodig is, zodat ze 
zelfvertrouwen en positief zelfbeeld ontwikkelen. 

* Oudercontact 
De ouders zijn de belangrijkste personen voor het opgroeiende kind. Wij vinden intensief contact met 
de ouders heel belangrijk. De pedagogisch medewerkers zijn ten allen tijden beschikbaar voor 
gesprekken als u als ouder(s)/verzorgers vragen of opmerkingen hebt. 
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3. Onze visie 

 
Wij benaderen ieder kind als een uniek en waardevol persoon, een parel in Gods hand. Kinderen 
hebben enerzijds liefde en aandacht nodig om te kunnen ontwikkelen en te zijn wie ze zijn. Anderzijds 
hebben kinderen richtlijnen nodig in de omgang met anderen. Chr. BSO IJgenweis doet dit aan de 
hand van en aantal belangrijke begrippen: 

• Het bieden van een veilige vertrouwde groepsomgeving. 
• Het creëren van een positief zelfbeeld. 
• Het geven van positieve aandacht 
• Het aanbieden van uitdagende activiteiten. 

Wij vinden het daarnaast 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 (moeilijke) keuzes moeten worden gemaakt. Een stabiele basis 
zal zorgen dat ze stevig in hun schoenen staan en deze keuzes durven maken. 
Zoals te lezen is onder het kopje kenmerken zullen we de kinderen normen en waarden meegeven die 
gebaseerd zijn op Bijbelse principes. 

Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om zichzelf te kunnen zijn bij 
Chr. BSO IJgenweis. Ze moeten zich kunnen uitleven, mogen ontspannen, leren talenten kennen en 
ontwikkelen. Kinderen moeten de mogelijkheid hebben om te leren en doen dit door ervaringen op te 
doen en te leren van fouten die ze maken. De pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen 
hierbij aan de hand van regels en afspraken die de veiligheid- en gezondheid van de kinderen 
waarborgen. 

4. Doelstelling 
 
Onze doelstelling is het zo optimaal mogelijk overnemen van de oudertaak van ouders die de zorg 
voor hun kind(eren) in verband met hun werk, studie of andere redenen aan ons overdragen. 

Als BSO 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. 
We willen verantwoorde kinderopvang aanbieden zodat ouders hun kinderen met een gerust hart bij 
ons achterlaten in de wetenschap dat de zorg die wij aanbieden voldoet aan de eisen. In de Wet 
Kinderopvang is vastgesteld wat de overheid verstaat onder kwaliteit in de kinderopvang: 

‘Verantwoorde kinderopvang is opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het 
kind in een veilige omgeving.’ 

Als richtlijn hierbij gebruiken alle organisaties voor Kinderopvang in Nederland de vier pedagogische 
basisdoelen van professor J.M.A. Riksen-Walraven. 

* Bieden van emotionele veiligheid in een veilige en gezonde omgeving 
* Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties 
* Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties 
* Eigen maken van de normen en waarden, de cultuur van de samenleving 
 
Het pedagogisch beleid is dan ook gebaseerd op deze vier pedagogische doelen om onze 
doelstellingen de kunnen behalen en daarbij ook te voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. 
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5. Pedagogische basisdoelen 
 
Het bieden van fysieke en emotionele veiligheid: 
Om zich te kunnen ontwikkelen moet een kind zich veilig en vertrouwd voelen. Bij Chr. BSO IJgenweis 
bieden we opvang aan in een vertrouwde groep waarin het kind een relatie op kan bouwen met de 
vaste pedagogisch medewerkers en de kinderen van de groep. Een goede band met de pedagogisch 
medewerkers is een belangrijk onderdeel van het bieden van emotionele veiligheid omdat kinderen 
door een goede band met de pedagogisch medewerker een gevoel van veiligheid zullen ervaren. 
Doordat het kind zich veilig voelt kan hij/zij zich ontwikkelen.  
De pedagogisch medewerkers geven ieder kind persoonlijke aandacht. Dit kan bijvoorbeeld zijn door 
een knipoog, te vragen naar die lastige citotoets of een gesprekje over thuis.  Op deze manier laten de 
pedagogisch medewerkers zien en voelen dat ze interesse hebben in het kind, en dat ze betrokken 
zijn. De pedagogische medewerker let op de signalen die een kind afgeeft. Is een kind verdrietig, 
teruggetrokken of boos dan probeert de pedagogisch medewerker er achter te komen wat de oorzaak 
is en geeft het kind daardoor het gevoel begrepen te worden. Je mag er zijn zoals je bent!  
In het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt dieper ingegaan op de manier waarom de BSO omgaat 
met de veiligheid- en gezondheid van de kinderen en de pedagogisch medewerkers. 
 
Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties: 
Door de omgang met leeftijdsgenoten en volwassenen leert het kind op de BSO onder begeleiding 
van de  pedagogisch medewerkers om sociale contacten aan te gaan. Ze ontwikkelen en oefenen 
sociale vaardigheden door het spelen, samenwerken, rekening houden met anderen en het oplossen 
en voorkomen van conflicten. Ze leren om hun mening te uiten en maken eigen keuzes. Hierin worden 
ze door de pedagogisch medewerkers gestimuleerd, bijvoorbeeld door ze betrekken in de keuze voor 
welke activiteit(en) er op een dag worden gedaan in de vakantie. 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 ook 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 speelmateriaal. De kinderen worden serieus genomen en 
geaccepteerd zoals ze zijn.  

Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties: 
Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en zelfstandigheid vinden 
we heel belangrijk bij Chr. BSO IJgenweis. De pedagogisch medewerkers benaderen kinderen op een 
liefdevolle en positieve wijze en stimuleren de kinderen tot zelfredzaamheid. Kinderen leren door een 
breed aanbod aan activiteiten waar ze goed in zijn en waar ze plezier in beleven, hun talenten.. 
Kinderen worden vrij gelaten of ze mee willen doen aan een bepaalde activiteit. Geeft een kind 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. 

Het eigen maken van normen en waarden: 
Tijdens het spelen op de BSO leren kinderen van elkaar. Kinderen komen in aanraking met 
verschillende normen en waarden. Respect hebben, samen delen, samenwerken en hulpvaardigheid 
zijn hierbij kernbegrippen.  Bij Chr. BSO IJgenweis zullen de kinderen van de pedagogisch 
medewerkers normen en waarden meekrijgen die gebaseerd zijn op Bijbelse principes. Daarbij kan 
gedacht worden aan: lief voor elkaar zijn, respect hebben voor elkaar, elkaar helpen, eerlijk en 
geduldig zijn en het hebben van een positieve en liefdevolle houding 
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6. Inschrijven 

 
De inschrijving vindt plaats door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier. Deze is te 
vinden op de website www.kdvijgenweis.nl Daarnaast vragen wij € 25,00 inschrijfgeld over te maken 
op IBAN nummer: NL65RABO0147803217 t.n.v. Chr. Kdv IJgenweis. 

Hiermee verklaren de ouders/verzorgers op de hoogte te zijn van de inhoud van het pedagogisch 
beleidsplan 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 een plek vrij is gekomen is krijgt u dan via de e-mail 
bericht van ons. Wij geven broertje(s) of zusje(s) van kinderen die al reeds gebruik maken van de 
opvang bij Chr. Kinderopvang IJgenweis voorrang bij de plaatsing. 

7. Aanbod en tarieven 
 
Wij bieden verschillende contractmogelijkheden aan op de BSO. De actuele contractmogelijkheden en 
tarieven kunt u vinden op de website www.kdvijgenweis.nl onder het kopje BSO.  

8. Openingstijden en sluitdagen 
 
De BSO is 52 weken per jaar geopend van maandag tot en met vrijdag van 7:00 tot 8:45 en van 14:15 
tot 18:30. 
Tijdens studiedagen en vakanties van de Bethelschool en/of Rehobothschool is de BSO van 7:00 tot 
18.30 geopend. 

BSO IJgenweis is gesloten op de erkende feestdagen zoals tweede kerstdag, tweede pinksterdag e.d. 
Een overzicht van de sluitingsdagen staat op de website (www.kdvijgenweis.nl) vermeld. U wordt door 
de pedagogisch medewerkers voorafgaand aan een sluitingsdag nogmaals mondeling geïnformeerd. 

  

http://www.kdvijgenweis.nl/
http://www.kdvijgenweis.nl/


7 
Pedagogisch beleidsplan                                                    Chr. BSO IJgenweis 2019 

9. Brengen en halen 
 
Wanneer uw kind door iemand anders dan de ouders/verzorgers wordt opgehaald van de BSO willen 
de pedagogisch medewerkers daarover graag vooraf geïnformeerd worden. Wij verzoeken u de voor- 
en achternaam van de persoon die uw kind komt halen door te geven. U kunt de pedagogisch 
medewerkers hierover ook telefonisch op de hoogte stellen gedurende de opvangdag. 
We vragen u ook om te zorgen dat deze volwassene een paspoort of identiteitsbewijs kan laten zien 
wanneer de pedagogisch medewerker hierom vraagt. Wij geven uw kind, voor uw en onze veiligheid, 
anders niet mee. Bij twijfel nemen we eerst contact met u op. 

10. Vervoer 

 
Ouders die hun kind aan ons toevertrouwen, moeten het vertrouwen hebben dat het schoolvervoer op 
een goede, verantwoorde manier zal plaatsvinden.  
 
Rehobothschool: 
De kinderen van de Rehobothschool worden opgehaald met de auto of de bakfiets door een 
pedagogisch medewerker.  
Bethelschool: 
De kinderen van groep 1 t/m 4 van de Bethelschool worden door de pedagogisch medewerker 
opgehaald in de klas. De leerkracht heeft een overzicht van welke kinderen er op de BSO worden 
verwacht. Kinderen vanaf groep 4 mogen op eigen gelegenheid naar de BSO komen. 

11. Intakegesprek 
 
Een maand voordat uw kind naar  Chr. BSO IJgenweis komt neemt de mentor van uw kind contact 
met u op voor het maken van een afspraak voor het intakegesprek.  Op de afgesproken datum 
hebben we een kort intakegesprek aan de hand van een vragenlijst. U kunt eventuele bijzonderheden 
over uw kind(eren) doorgeven aan de pedagogisch medewerkers.  

12. Ouderlogin 
 
U krijgt van ons inloggegevens voor de ouderlogin. Hier kunt een vakantie of vrije dag aan ons 
doorgeven. We vinden het fijn als u dit vroegtijdig doet, zodat wij hier rekening mee kunnen houden 
met de planning van eventuele uitjes en de inzet van personeel. 

13. Extra opvang 
 
Als de planning het toelaat is het mogelijk om uw kind(eren) een dag(deel) extra te laten komen op de 
BSO. Dit kunt u via de ouderlogin aanvragen. Uw aanvraag wordt zo spoedig mogelijk verwerkt en u 
krijgt dan een reactiemail van ons terug. 

14. Stamgroep 
 
Bij Chr. BSO IJgenweis heeft één groep, dit is de stamgroep van alle kinderen die gebruik maken van 
de BSO opvang. Op deze groep spelen kinderen van vier tot en met twaalf jaar. 
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15. Mentor 

 
Ieder kind heeft een mentor. Dit is de pedagogisch medewerker die het kind tijdens het verblijf bij chr 
BSO IJgenweis het meeste ziet. Tijdens het intakegesprek wordt u op de hoogte gebracht van wie de 
mentor van uw kind(eren) is. De mentor is ook uw contactpersoon bij vragen of opmerkingen. 
Wanneer uw kind(eren) op een andere dag komen of de mentor het kind om een andere reden niet 
meer ziet dan wordt een andere mentor aangewezen. Hiervan zal u mondeling of schriftelijk op de 
hoogte gebracht worden door de huidige mentor.  De mentor houdt het kind in de gaten, gaat alles 
goed en voelt hij zich thuis op de BSO?  Is het kind al lange tijd ziek dan zorgt de mentor ervoor dat er 
voor het kind geknutseld wordt of ze gaat langs op ziekenbezoek. 
 
De mentor is niet alleen het aanspreekpunt voor de ouder(s)/verzorger(s) maar ook voor het kind. Hij 
of zij kan altijd bij de mentor terecht bij vragen, dingen die lastig zijn of juist heel leuk. Het kind bouwt 
zo een relatie op met de mentor. De pedagogisch medewerker heeft op deze manier een aantal 
kinderen onder haar hoede waar ze extra zorg voor draagt. We hopen op deze manier een 
vertrouwensband te stimuleren waarin kinderen leren om aan te geven als ze het ergens moeilijk mee 
hebben of als er dingen op school of thuis zijn gebeurd. 
 
Iedere drie maanden hebben de pedagogisch medewerkers een overleg met elkaar. Daarin 
bespreken zij de voortgang en bijzonderheden van ieder kind. De mentor bereid zich hierop voor door 
gericht naar de mentorkinderen die onder haar verantwoordelijkheid vallen te kijken. Zijn er 
bijzonderheden in de ontwikkeling? Hoe gedraagt het kind zich ten opzichte van volwassenen? Hoe 
gedraagt het kind zich in de groep? Heeft het kind het naar zijn of haar zin?  
Ieder kind wordt in dit overleg besproken. Zijn er bijzonderheden dan wordt er een verslag gemaakt 
van het gesprek en wordt er een gesprek ingepland met ouders.  

16. Contact met ouders 

 
Wij vinden intensief contact met ouders erg belangrijk. Tijdens breng- en haalmomenten zal er altijd 
tijd vrij worden gemaakt om bijzonderheden met u door te spreken. 
Wij bieden de mogelijkheid om een tien minuten gesprek te voeren met de mentor. U kunt hierom 
vragen bij de mentor van uw kind(eren). Samen plant u dan een gewenste tijd en datum. 
 
Wanneer er in de ontwikkeling of het gedrag bijzonderheden zijn gesignaleerd door u als 
ouder(s)/verzorger(s), door de leerkracht of andere professionals dan worden de pedagogisch 
medewerkers hier graag over geïnformeerd. Met elkaar kunnen we kijken wat de beste aanpak is voor 
uw kind en deze aanpak ook overal toepassen. Indien nodig vindt er overleg plaats tussen de 
ouder(s)/verzorger(s) en de mentor/pedagogisch medewerker(s). 

Wanneer er door de mentor/pedagogisch medewerker in de ontwikkeling of het gedrag 
bijzonderheden gesignaleerd worden dan vraagt de mentor een gesprek aan met de 
ouder(s)/verzorger(s). Samen kijken we wat de ervaringen thuis en op school zijn en of ouders 
herkennen wat de mentor zegt. Samen met de pedagogisch coach kijken we wat de vervolgstappen 
zijn. 
 
Indien nodig wordt er hulp ingeschakeld van externe hulporganisaties zoals bijvoorbeeld het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG) of Veilig Thuis. 

17. Kinderen met een beperking 
 
Wij willen dat de BSO toegankelijk is voor iedereen. Ook voor kinderen met een beperking of 
gedragsstoornis. We vinden het fijn als u dit aangeeft bij de inschrijving zodat we met u hierover in 
gesprek kunnen gaan. Zo kunnen we met elkaar beslissen of wij de juiste opvang kunnen bieden voor 
uw kind. Indien nodig maken we een begeleidingsplan waarin we de regels en afspraken die thuis 
gelden noteren om op de BSO zo veel mogelijk aan te sluiten bij de voor het kind vertrouwde regels 
en afspraken van thuis. 
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18. Beroepskrachten in opleiding/ stagiaires 

 
De vaste pedagogisch medewerkers van de BSO worden in hun werkzaamheden regelmatig 
ondersteund door beroepskrachten in opleiding of stagiaires. Deze beroepskrachten in opleiding of 
stagiaires volgen een gekwalificeerde opleiding die gericht is op het werken in de kinderopvang. Een 
stagiaire staat nooit zonder toezicht van een gediplomeerde pedagogisch medewerker op de BSO. De 
werkzaamheden die de beroepskracht in opleiding of stagiaire uitvoert worden ten allen tijden 
begeleid door de stagebegeleider of een andere vaste pedagogisch medewerker.  

Iedere beroepskracht in opleiding of stagiaire heeft een begeleidster. Deze pedagogisch medewerker 
draagt er zorg voor dat de stagiaire zijn of haar werkzaamheden uitvoert op de wijze die is vastgesteld 
in het pedagogisch beleid en het veiligheids- en gezondheidsbeleid van Chr. Kinderopvang IJgenweis. 
Regelmatig heeft de stagebegeleider gesprekken met de beroepskracht in opleiding of stagiaire aan 
de hand van het stagebeleid van de organisatie. Deze gesprekken gaan onder andere over de 
voortgang en opdrachten die de beroepskracht in opleiding of stagiaire uitvoert. In een persoonlijk 
stagedocument staan van elke stagiaire de besproken punten van elk gesprek wat wordt gevoerd 
genoteerd.  

De stage is voor een student bedoeld om het werkveld en de werkzaamheden te leren kennen. 
Afhankelijk van het leerjaar waarin de stagiaire zich bevindt worden werkzaamheden uitgevoerd. Deze 
werkzaamheden worden altijd uitgevoerd in het bijzijn van de stagebegeleidster of andere 
gekwalificeerde pedagogisch medewerker. 

Voorbeelden van werkzaamheden die een stagiaire uitvoert zijn: 
* creëren van een veilige en vertrouwde sfeer op de groep 
* aanbieden van uitdagende activiteiten waarin de kinderen plezier beleven 
* verrichten van licht huishoudelijk werk 
 
De stagiaire is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar leerproces. Chr. BSO IJgenweis doet er alles aan 
om de stagiaire hierin zo goed mogelijk te ondersteunen. 
Beroepskrachten in opleiding zijn medewerkers die een werken-leren opleiding volgen. Leren in de 
praktijk en één dag in de week naar school. Beroepskrachten in opleiding staan niet alleen op de BSO 
maar hebben altijd een vaste pedagogisch medewerker naast zich staan.  

De beroepskracht in opleiding is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar leerproces. Chr. BSO 
IJgenweis doet er alles aan om de beroepskracht in opleiding hierin te ondersteunen en de 
mogelijkheden aan te bieden die nodig zijn om praktijkopdrachten van de beroepskracht in opleiding 
te kunnen uitvoeren. 
De taken die beroepskrachten in opleiding uitvoeren zijn in principe dezelfde taken als die van de 
pedagogisch medewerkers. Op deze manier worden ze voorbereid op het werken op de BSO en zijn 
ze op de hoogte van alle werkzaamheden die gedaan moeten worden.  

Voorbeelden van deze taken zijn: 
* begeleiden en verzorgen van de kinderen zowel individueel als in groepsverband 
* creëren van een veilige en vertrouwde sfeer op de groep 
* aanbieden van uitdagende activiteiten waarin de kinderen plezier beleven 
* verrichten van licht huishoudelijk werk 
 
Contact met ouders onderhouden moeten beroepskrachten in opleiding en stagiaires ook leren. Hierbij 
is intensieve begeleiding essentieel en dit krijgt de beroepskracht in opleiding stagiaire van de 
stagebegeleidster. Daarnaast is de pedagogisch coach beschikbaar voor vragen en of opmerkingen 
van de pedagogisch medewerkers  wat betreft de werkzaamheden en de begeleiding van 
beroepskrachten in opleiding en stagiaires. 
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19. Beroepskracht-Kind ratio (BKR)  

 
De beroepskracht-kind ratio is de wettelijk vastgestelde hoeveelheid kinderen waarvoor de 
pedagogisch medewerker(s) zorg mogen dragen tijdens opvanguren. De BKR voor de BSO is 1 
leidster op 11 kinderen. Zijn er meer dan 11 kinderen dan zijn er twee pedagogisch medewerkers 
nodig. Voor en na schooltijd en op vrije middagen mogen er maximaal een half uur per dag minder 
pedagogisch medewerkers worden ingezet dan nodig is volgens de BKR. 
Naast dit half uur per dag is op vrije dagen en in de vakantie dezelfde drie-uursregeling van 
toepassing als in de dagopvang.  Hieronder een overzicht waarin u kunt zien wanneer er op vrije 
dagen en in de vakantie wordt afgeweken van de BKR: 

07:00-07:30 een pedagogisch medewerker op de groep, niet afgeweken van de BKR 
07:30-08:30 een pedagogisch medewerker op de groep, mogelijk afgeweken van de BKR 
08:30-13:00 twee pedagogisch medewerkers op de groep, niet afgeweken van de BKR 
13:00-14:00 pauze(2x30min) beide pedagogisch medewerkers, afgeweken van de BKR. 
14:00-17:00 twee pedagogisch medewerkers op de groep, niet afgeweken van de BKR. 
17:00-17:30 een pedagogisch medewerker op de groep, mogelijk afgeweken van de BKR. 
17:30-18:30 een pedagogisch medewerker op de groep, niet afgeweken van de BKR. 
 
Mocht er in de vakantie of tijdens studiedagen in de ochtend al langer afgeweken worden van de BKR 
dan vastgesteld is in het pedagogisch beleidsplan, dan blijft de pedagogisch medewerker die om 
17:00 naar huis zou gaan langer op de BSO. Pedagogisch medewerkers zijn hiervan op de hoogte en 
houden dit in de gaten.  
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20. Dagindeling 

 
Om rust, regelmaat en voorspelbaarheid te creëren houden we ons aan een vaste dagindeling. Omdat 
we ons bewust zijn dat de kinderen hun ‘vrije tijd’ bij ons doorbrengen zorgen we ervoor dat er 
voldoende keuze momentenzijn waarop de kinderen zelf aangeven wat ze willen doen. Elke dag 
worden er activiteiten aangeboden, de kinderen mogen zelf weten of ze hieraan mee willen doen.  

’s Ochtends: 

vanaf 07:00 Kinderen worden gebracht 

07:00-07:45   Eventueel de mogelijkheid tot het nuttigen van meegenomen ontbijt. 

07:00-08:05 Keuze moment: vrij spelen of mee doen met een activiteit 

08:05  Opruimen en toilet bezoeken 

08:10  Jassen en schoenen aan doen en tassen omdoen.  

08:15-08:25  De kinderen worden door de pedagogisch medewerker(s) naar de klassen gebracht.  

 

’s Middags: 

14:00-14:30 Kinderen  van de Bethelschool uit groep 1 t/m 4 worden door de pedagogisch 
medewerker opgehaald uit hun klas. De kinderen vanaf groep 4 komen zelf naar de 
BSO 

14:30-15:00 Bij binnenkomst mogen de kinderen water/sap en fruit pakken en vrij spelen.  
  Als alle kinderen er zijn gaan we aan tafel voor een eetmoment.  
 
15.00-15:45 Kinderen van de Rehobothschool worden opgehaald 

15:45-16:15 De kinderen krijgen crackers/rijstwafels/beschuit/eierkoek en een beker water/sap 
  en we hebben gesprekjes over hun belevenissen op school. Wie wil mag een  
   briefje schrijven voor in de ik-bid-en-dank-boom. 

16:15-17:00  De pedagogisch medewerker(s) vertellen welke activiteiten er aangeboden worden en 
de kinderen kiezen of ze mee doen met een activiteit, vrij willen spelen of huiswerk 
willen maken.  

17:00-17:30 De pedagogisch medewerker(s) delen iets lekkers uit en wie wil mag een beker  
  water/sap pakken. Samen sluiten we de dag af. 

17:30-18:30 Vrij spelen of huiswerk maken. Als een kind wordt opgehaald is de regel dat               
het kind dit nog opruimt voordat hij of zij naar huis gaat. 

 

De pedagogisch medewerkers gaan ervan uit dat kinderen na 16:00 worden opgehaald. Bent u een 
keer eerder dan horen zij dit graag van te voren zodat hier rekening mee gehouden kan worden 
tijdens de planning van activiteiten die de kinderen worden aangeboden.  
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21. Voeding 

 
Ontbijt: 
Ontbijten is mogelijk als u zelf een broodtrommel met gesmeerde boterham(men) mee geeft. Uw kind 
heeft bij ons de mogelijkheid om tot 7:45 te ontbijten. Wij kiezen hiervoor zodat uw kind ook nog even 
vrij kan spelen of mee kan doen met een activiteit voordat hij/zij naar school gaat. 
 
Fruit: 
De kinderen worden bij binnenkomst op de BSO gestimuleerd tot het eten van fruit en/of rauwkost. 
Ons aanbod bestaat uit appel, peer, banaan, kiwi, druiven, komkommer, paprika en tomaat. Per 
seizoen wordt dit aangevuld met mandarijnen, aardbeien, perzik en/of meloen.  

Lunch: 
De kinderen eten tijdens vakanties of studiedagen een lunch op de BSO. Deze wordt verzorgd door 
de pedagogisch medewerker(s) en hoeft dus niet te worden meegenomen van thuis.  
Er is volkoren brood en de kinderen mogen kiezen uit hartig en zoet beleg.   
Het aanbod van hartige beleg bestaat uit smeerkaas, vegetarische smeerworst, een plakje kaas of 
een plakje kipfilet, ham of boterhamworst. Het aanbod van zoet beleg beleg bestaat uit: pure pasta, 
pure hagelslag, appelstroop, jam of gestampte muisjes. Bij de lunch krijgen de kinderen halfvolle melk, 
thee of water. 

Tussendoortje: 
Als tussendoortjes bieden wij volkoren crackers, rijstwafels, eierkoeken en beschuit. De kinderen 
drinken hierbij water, afgekoelde thee of limonade. Aan het einde van de middag krijgen de kinderen 
iets lekkers zoals een volkoren koekje of klein snoepje.  

Dieetvoeding is niet inbegrepen. U dient dit zelf mee te nemen en te voorzien van een naamsticker.  
Mag uw kind bepaalde voeding of ingrediënten niet eten dan vragen wij u dit aan de pedagogisch 
medewerker door te geven. 
 
We proberen de kinderen een gezond voedingspatroon aan te leren. Natuurlijk horen er ook wel eens 
lekkere dingen bij feestelijke momenten. Uw kind krijgt dan bijvoorbeeld pannenkoeken, poffertjes of 
een broodje knakworst. Tijdens een uitstapje in de vakantie worden ook wel eens patat gehaald.  

Chr. BSO IJgenweis biedt geen warme maaltijden aan. Wij zien een gezamenlijke warme maaltijd 
thuis als een belangrijk gezinsmoment waarin communicatie met elkaar centraal staat. Kinderen 
kunnen vertellen wat ze die dag hebben beleefd, en leren zo ook om te luisteren naar de verhalen van 
andere gezinsleden.  

 

22. Trakteren 
 
Hoera! Jarig zijn is een reden voor een feestje! Als uw kind bijna jarig is plannen we samen een datum 
waarop dit op de BSO wordt gevierd. De pedagogisch medewerker(s) zorgen dat er slingers in het 
lokaal ophangen, en de jarige mag een cadeautje uitzoeken. Uw kind mag ook een traktatie 
meenemen. Het liefst zien wij een gezonde traktatie zoals fruitspiesjes, waterijsjes of yoghurttoetjes.  
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23. Zindelijkheid  

 
Wij gaan ervan uit dat uw kind zindelijk is. Mocht uw kind nog regelmatig een ongelukje hebben willen 
wij u vragen om voldoende reserve kleding in de schooltas te doen. 

24. Afspraken tijdens BSO 

Als uw kind tijdens BSO uren naar muziekles, sport of een andere afspraak moet dan moeten de 
pedagogisch medewerkers hier vooraf door u als ouder(s) over worden geïnformeerd. U dient hiervoor 
schriftelijk toestemming te geven. Dit geldt ook als uw kind alleen naar huis mag naar het verblijf op de 
BSO. Wij streven ernaar om ieder kind met een ouder, verzorger of andere volwassene mee naar huis 
te laten gaan aan het einde van de dag. 
 
Het komt regelmatig voor dat kinderen in hun enthousiasme een speelafspraak maken op school. We 
hebben de regel dat er op een BSO-dag geen speelafspraak gemaakt kan worden. 
Ouder(s)/verzorgers(s) weten niet waar hun kind is en de pedagogisch medewerkers zijn op dat 
moment verantwoordelijk voor de opvang na school omdat het kind bij de BSO ingepland staat. Vooraf 
afmelden in verband met een speelafspraak van het kind mag altijd, dit kan via de ouderlogin. 

25. Activiteiten 
 
De momenten van vrij spel worden afgewisseld met een aanbod van(groeps)activiteiten. De keuze 
van de activiteit wordt door inbreng van de kinderen en de sfeer in de groep bepaald. Tijdens het 
spelen kijkt de pedagogisch medewerker waar de kinderen behoefte aan hebben. We werken op de 
BSO met christelijke thema’s zoals Kerst, Pasen en Pinksteren en reguliere thema’s zoals zomer en 
winter. Plezier tijdens activiteiten staat bij ons voorop. We dwingen kinderen daarom nooit om mee te 
doen als ze niet willen. We vinden het erg leuk als kinderen zelf met een idee komen! Bijvoorbeeld 
een leuk thema of een leuke activiteit die ze graag eens zouden uitvoeren.  
Activiteiten bieden we zowel individueel als in groepsverband aan en er wordt rekening gehouden met 
alle leeftijden.  

In de vakantieperiodes worden er extra activiteiten aangeboden. Deze activiteiten kunt u terug vinden 
op de activiteitenkaart die voor elke vakantie bij de ingang van de deur hangt. Vaak worden er 
activiteiten bedacht die passen bij een thema. Denk aan ‘Hollandse week’ met als activiteiten sjoelen, 
zaklopen, een molen knutselen etc. Zo zijn er heel veel leuke mogelijkheden en activiteiten te 
bedenken! Kinderen worden hier zo veel mogelijk in betrokken. Voorafgaand aan de vakantie vraagt 
de pedagogisch medewerker de kinderen of ze ideeën hebben wat betreft de vakantieactiviteiten. 

Tijdens de vakantie worden er ook uitstapjes gemaakt. Dit zal niet dagelijks gebeuren maar wel met 
regelmaat. De uitstapjes worden ruim van te voren bekend gemaakt. Voorbeelden van een uitstapje 
zijn: (water)speeltuin, musea of kinderboerderij bezoeken, naar de Intratuin, volgen van muziekles etc. 
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26. Feesten 
 
Feestweek: 
Elk jaar is er een feestweek bij BSO IJgenweis waarin alle leidsters hun verjaardag vieren. De 
kinderen worden geschminkt en er worden leuke activiteiten gedaan. Er wordt er samen met de 
kinderen elke iets lekkers gemaakt en gegeten. 
 
Afscheid: 
Als er een pedagogisch medewerker of kind afscheid neemt vieren we een afscheidsfeestje. Het kind 
mag trakteren en wordt door iedereen uitgezwaaid. Voor de vertrekkende pedagogisch medewerker 
knutselen we iets moois als aandenken aan de tijd bij BSO IJgenweis. 
Om de ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte te stellen van het afscheidsfeestje hangen we een 
aankondiging op het prikbord en staat hierover een stukje in de nieuwsbrief die elke twee maanden 
gestuurd wordt. 

Christelijke feestdagen: 
Omdat BSO IJgenweis een christelijke opvang is besteden we specifieke aandacht aan diverse 
christelijke feestdagen.  

*  Biddag en Dankdag:  
Op Biddag en Dankdag gaan we met de kinderen die deze dag gebruik maken van de opvang naar de 
kerk. We gaan een kinderkerkdienst voor kinderen van de basisschool in de Brugkerk in 
Waddinxveen. Met elkaar denken we na over waar we dankbaar voor zijn en/of waarvoor we willen 
bidden. Hierbij maken we gebruik van onze Ik bid en Ik dank boom. 
 
* Kerst 
Met kerst werken we over de geboorte van Jezus. We lezen met elkaar het Kerstverhaal uit de Bijbel 
en luisteren en/of zingen kerstliederen. We doen activiteiten passend bij het thema Kerst. 
 
* Pasen 
Met Pasen werken we over de kruisiging en opstanding van Jezus. We lezen met elkaar het 
Paasverhaal uit de Bijbel en luisteren naar Christelijke Paasliederen. We doen activiteiten passend bij 
het thema Pasen. 
 
* Pinksteren 
Met Pinksteren werken we over de uitstorting van de Heilige Geest. We lezen met elkaar het verhaal  
uit de Bijbel over hoe de discipelen van Jezus werden vervuld met de Heilige Geest. 
 
* Hemelvaart 
Met Hemelvaart werken we over Jezus die teruggaat naar Zijn Vader in de Hemel. We lezen met 
elkaar het verhaal uit de Bijbel over hoe Jezus in het midden van zijn discipelen op de wolken 
terugkeert naar de Hemel. 
 

Reguliere feestdagen 
 
* Koningsdag 
Met koningsdag vieren we dat de koning jarig is! We doen leuke spelletjes en zorgen ervoor dat het 
lokaal rood-wit-blauw-oranje kleurt door middel van knutselwerkjes.  
 
* Oud&Nieuw 
Met oud en nieuw vieren we dat het oude jaar achter ons ligt en het nieuwe jaar op het punt staat om 
te beginnen. We sluiten het jaar af met leuke activiteiten en daar hoort natuurlijk een oliebol met 
poedersuiker bij. 
 
* Valentijnsdag 
Met Valentijnsdag vertellen we hoe lief we iemand vinden. Dat kan je vriendje of vriendinnetje zijn, of 
misschien wel je vader, moeder, opa, oma of de buurvrouw. Dit doen we door een lieve knutsel, een 
gedichtje of een kaartje te maken en deze op te sturen of te geven aan degene waar je dit graag 
tegen wil zeggen.  
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27. Nieuwsbrief 
 
Een keer in de twee maanden krijgt u via de e-mail een nieuwsbrief. In deze brief vertellen de 
pedagogisch medewerkers over de aankomende thema’s, leuke activiteiten die georganiseerd worden 
en andere interessante weetjes over de BSO. 
 

28. Ziekte en medicatie  
 
Mocht u kind ziek zijn en niet naar Chr. BSO IJgenweis komen stellen wij het op prijs als u het kind 
voor 7:30 bij ons afmeldt. U kunt dit doen via de ouderlogin of telefonisch bij de pedagogisch 
medewerker. Krijgt u ergens overdag telefoon van de leerkracht om u te informeren over ziekte van 
uw kind dan horen wij dit ook graag zo snel mogelijk. 

Wij hanteren, op enkele aanvullingen na, de richtlijnen van de GGD omtrent ziektes: 
“gezondheidsrisico’s in een kindercentrum”. Deze richtlijn 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 veiligheid- en gezondheidsbeleid en het protocol 
zieke kinderen. Deze kunt u inzien op de BSO. Twijfelt u of uw kind mag komen dan kunt u altijd 
(telefonisch) overleggen met de pedagogisch medewerker(s). 

Als uw kind gedurende de opvang medicijnen moet krijgen dan kunt u dit aangeven bij de 
pedagogisch medewerker. Zij zal u vragen een medicijnformulier in te vullen als u uw kind komt 
brengen op de BSO. U kunt het medicijnformulier ook downloaden vanaf de website en ingevuld met 
uw kind meegeven als hij/zij ’s middags pas op de BSO komt. We willen u vragen de medicijnen in de 
verpakking met gebruiksaanwijzing mee te nemen. Een medicijnformulier is een maand geldig, na die 
tijd krijgt u een nieuw formulier mee om te ondertekenen.  
 
De pedagogisch medewerker(s) zijn ook wel eens ziek. Zij zal dan worden vervangen door een 
gekwalificeerde invalkracht.   
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29. Klachten 

 
Alle regels, protocollen en pedagogisch beleid kunnen helaas niet voorkomen dat ouders/verzorgers 
klachten kunnen hebben. Ook medewerkers kunnen klachten hebben over bepaalde zaken.  

Klachten door ouders zijn ten allen tijden bespreekbaar met de pedagogisch medewerkers. Eventueel 
kan dit in het bijzijn van, of alleen met het management. Chr. Kinderopvang IJgenweis staat open voor 
feedback en hoort het graag als ouders of andere betrokkenen ideeën hebben. Klachten door 
pedagogisch medewerkers zijn ten allen tijden bespreekbaar met de leidinggevende of de 
vertrouwenspersoon/pedagogisch coach.  

Wanneer de klacht naar uw idee niet voldoende wordt aangepakt kunt u ervoor kiezen om via het 
Klachtenloket Kinderopvang de klacht voor te leggen aan de geschillencommissie. Hoe dit in zijn werk 
gaat staat in de laatste alinea van dit hoofdstuk beschreven. Het streven van het management en 
pedagogisch medewerkers is om ten allen tijden open en eerlijk te zijn naar de ouders en naar elkaar. 
Het management stelt het dan ook op prijs als de klacht eerst wordt besproken met desbetreffende 
persoon of personen voordat verdere stappen worden ondernomen.  

Als de klacht niet met een pedagogisch medewerker besproken kan worden om diverse redenen dan 
kunnen ouders via de mail of telefonisch bij het management terecht. Het klachtenformulier wat op de 
website staat kan worden ingevuld en het mail adres waarnaar de klacht gestuurd kan worden is: 
info@kdvijgenweis.nl. Telefonisch contact kan worden opgenomen via 0182-637985 tijdens 
kantoortijden op maandag, dinsdag en donderdag. Na telefonisch contact ontvangen wij graag 
schriftelijk uw klacht via de mail of via de post. Wanneer er door het management een klacht is 
ontvangen zal daar zo snel mogelijk communicatie over plaatsvinden met desbetreffende persoon of 
personen. Binnen een week heeft de ouder of pedagogisch medewerker contact gehad met het 
management over de klacht. Binnen twee weken heeft de ouder een schriftelijke reactie van Chr. 
Kinderopvang IJgenweis ontvangen. In deze schriftelijke reactie staan tevens de maatregelen die 
worden getroffen aan de hand van de binnengekomen klacht.  

Een klacht kan ook anoniem worden ingediend via de website www.kdvijgenweis.nl onder het kopje 
klachten. We stellen het op prijs dat eventuele klacht(en) niet anoniem in gediend worden maar dat in 
ieder geval bij het management bekend is om welke ouder(s) het gaat. Op deze manier kunnen wij de 
ouder(s) het beste te woord staan en samen zoeken naar oplossingen. Pedagogisch medewerkers 
worden door het management op de hoogte gesteld van de lopende klacht(en) indien dit nodig is. 

Tevens is Chr. Kinderdagverblijf IJgenweis aangesloten bij de geschillencommissie Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen. Het klachtenloket kinderopvang is hierbij aangesloten. Het klachtenloket is een 
onafhankelijke organisatie die klachten aanhoort, informatie en advies geeft en duidelijk maakt welke 
stappen er ondernomen kunnen worden. Zodra de klacht is binnengekomen bij het Klachtenloket 
Kinderopvang wordt er gekeken of er door de organisatie bemiddeld kan worden tussen de ouder(s) 
en Chr. Kinderopvang IJgenweis. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 

Wanneer de ouder(s) of medewerker(s) en de organisatie er samen niet uit komen dan kan de klacht 
ingediend worden bij de onafhankelijke geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 
Deze commissie luistert naar de klacht van de ouder(s)/medewerker(s) en het verhaal van de 
organisatie en beoordelen de klacht welke op dit moment een geschil genoemd wordt. De uitspraak 
die de geschillencommissie doet is bindend en beide partijen moeten zich hieraan houden. Aan het 
inzetten van de geschillencommissie zijn kosten verbonden, namelijk €25,-. Als de 
ouder(s)/medewerker(s) in het gelijk worden gesteld door de geschillencommissie dan worden de 
kosten terugbetaald. 

Meer informatie hierover is terug te vinden op de website van het Klachtenloket Kinderopvang: 
www.klachtenloket-kinderopvang.nl 
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30. Oudercommissie  

 
Wij hechten veel waarde aan de mening van ouders/verzorgers.  
Chr. BSO IJgenweis heeft een oudercommissie die is samengesteld uit ouders die kind(eren) op het 
kinderdagverblijf en/of de BSO 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. Heeft u vragen of wilt u als ouder(s)/verzorger(s) ook mee denken en mee 
beslissen dan kunt u een e-mail sturen naar oudercommissie@kdvijgenweis.nl.  

31. Privacy 

 
Alle gegevens die door ons worden verzameld, zullen vertrouwelijk bewaard worden. Wij maken deze 
gegevens niet openbaar. De informatie die u aan ons verstrekt, zal met de grootst mogelijke zorg 
behandeld worden. 

Wij vragen ouders/verzorgers toestemming voor het plaatsen van foto’s en video’s van activiteiten op 
de website en onze facebookpagina. Dit doen wij door middel van toestemmingsformulieren die u 
ondertekend tijdens het intakegesprek. Wilt u deze toestemming later wijzigen dan is dit ten allen 
tijden mogelijk.  

32. Verzekering 

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

Wanneer uw kind speelgoed van thuis meeneemt naar de BSO bestaat het risico dat het kwijt raakt of 
kapot gaat. Wij dragen hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. Op de BSO zijn genoeg spel- en 
speelmaterialen aanwezig. Wij hebben dan ook liever dat kinderen geen eigen speelgoed meenemen.  
 

33. Betaling 

 
De 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 de 
toeslag dus tijdig aan. 

 
34. Contact 

 
Chr. Kinderopvang IJgenweis 
Eveline den Dulk en Marion van der Velde 
Jan Dorrekenskade-Oost 22 
2741 HW WADDINXVEEN 
Tel: 0182-637985 
 
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de website: www.kdvijgenweis.nl  
Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u mailen naar: info@kdvijgenweis.nl. Uw vraag wordt z.s.m. 
beantwoord. 

mailto:oudercommissie@kdvijgenweis.nl
http://www.kdvijgenweis.nl/
mailto:info@kdvijgenweis.nl

