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1. Algemene informatie
In dit hoofdstuk vindt u algemene informatie over Kinderopvang Ilse.

1.1 Interesse / kennismaken
Indien u interesse heeft in opvang voor uw kind bij Kinderopvang Ilse dan kunt u een afspraak maken
via het contactformulier of telefonisch. Door middel van deze eerste benadering kunnen
beschikbaarheid en kleine praktische vragen beantwoord worden. Indien u meer wilt weten dan kan
er altijd een kennismaking plaatsvinden op een nader overeen te komen datum en tijdstip. Bij de
kennismaking beantwoord ik zoveel mogelijk vragen en vertel ik meer over de opvang dat ik kan
bieden. Ook krijgt u een rondleiding zodat u ziet waar uw kindje slaapt tijdens de opvang.

1.2 Tarief
Het tarief wat Kinderopvang Ilse hanteert is € 5,50 per uur per kind. In dit tarief zit eten en drinken
inbegrepen. Babyvoeding, speciale voeding en luiers moeten door de ouders meegenomen worden.
Het is mogelijk om de avondmaaltijd bij ons te gebruiken. Hierover worden aparte afspraken
gemaakt met de ouders.

1.3 Gastouderbureau’s
Om gebruik te maken van kinderopvangtoeslag ben ik aangesloten bij verschillende
gastouderbureau’s. Deze bureau’s begeleiden het hele opvangproces om aan alle wetten en
regelgevingen te voldoen. Voor deze begeleiding wordt standaard een kleine vergoeding gevraagd. Ik
ben bij onderstaande bureau’s aangemeld. Mocht u meer informatie willen over deze bureau’s dan
kunt u een kijkje nemen op hun website.
Het Koningshofje (www.hetkoningshofje.com)
Bureau Bloei (www.bureaubloei.nl)
ViaViela (www.viaviela.nl)

1.4 Wennen
Heeft u besloten om uw kind onder te brengen bij Kinderopvang Ilse dan zitten daar tevoren
maximaal 2 wendagen bij inbegrepen. Afhankelijk van de wens en de tussenliggende tijd voordat de
echte opvang begint, kunt u uw kind 2 uur per keer brengen. Deze wenuren zijn kosteloos.

1.5 Ziekte
1.5.1 Kind
Wanneer uw kind door ziekte niet naar de opvang kan komen, is het gewenst dit zo spoedig mogelijk
door te geven. Dit kan op elk moment van de dag ook ‘s avonds en in het weekend. Als uw kind zich
goed voelt dan is het mogelijk om de opvang door te laten lopen. Uiteraard zal uw kind de gehele dag
in de gaten worden gehouden en indien gewenst zullen de ouder(s) met regelmaat op de hoogte
worden gesteld. Indien uw kind een besmettelijke ziekte of koorts heeft boven de 38,5 graden dan is
het verstandiger om uw kind thuis te houden. Het kan voorkomen dat uw kind ziek wordt tijdens de
opvang. In zo’n geval wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen om dit te bespreken.

1.5.2 Gastouder
Het kan voorkomen dat de gastouder ziek is. De betreffende ouders worden dan zo spoedig mogelijk
op de hoogte gebracht zodat er vervangende opvang geregeld kan worden (familie of een andere
gastouder). In het geval van een andere gastouder dan wordt het gastouderbureau op de hoogte
gesteld. Die zal bekijken waar eventueel plek is voor tijdelijke opvang als dit niet door de ouders zelf
is te regelen.

1.6 Uitstapjes
Regelmatig doen we gezamenlijk uitstapjes. Dit kan zijn naar de markt, supermarkt of beestjes kijken
in de buurt. Indien we verder weg gaan, zal dit in overleg met de ouders gebeuren.

1.7 Toestemmingsformulieren
Kinderopvang Ilse maakt gebruik van diverse toestemmingsformulieren. Dit geldt voor: - Het maken
van foto’s voor plaatsing op de website / social media; - Het toedienen van medicatie; - Buikslapen.
Deze toestemmingsformulieren worden op de eerste echte dag getekend door zowel Kinderopvang
Ilse als één van de ouder(s).

1.8 Vakantie
1.8.1. Kind
Wanneer u met vakantie gaat buiten de vakanties van Kinderopvang Ilse dan worden de uren altijd
doorbelast door het gastouderbureau.

1.8.2 Gastouder
Met de gastouderbureau’s is geregeld dat Kinderopvang Ilse per jaar recht heeft op 4 weken
vakantie. Aan het begin van ieder jaar wordt dit gecommuniceerd met de ouders. Dit is exclusief
vaste feestdagen. Op feestdagen is Kinderopvang Ilse altijd gesloten. De vakanties worden door u
doorbetaald. Dit is verrekend in het maandbedrag door het gastouderbureau. Het is mogelijk om een
vervangende gastouder te zoeken. U kunt dit aangeven bij het gastouderbureau. Die brengen u in
contact met een gastouder in de buurt.

1.9 Ruilen of extra dag
Kinderopvang Ilse biedt ouders de mogelijkheid om te ruilen van dag of een extra dag af te nemen als
dit noodzakelijk is. Uiteraard dient dit ruim van tevoren bekend te zijn zodat bekeken kan worden of
het mogelijk is.

1.10 Extra uren boven contract
Indien uw kind meer uren aanwezig is dan afgesproken is in het contract dan worden deze uren in
het portaal van het gastouderbureau bijgehouden. Aan het einde van de maand worden de uren ter
goedkeuring aangeboden aan de vraagouder. Na goedkeuring zal het gastouderbureau de uren
factureren op een aparte factuur. Dit gebeurt meestal 1 maand na de gemaakte uren.

2. Een dag bij de opvang
In dit hoofdstuk vindt u meer informatie over een dag bij Kinderopvang Ilse.

2.1 Brengen / ophalen
Mocht u uw kind eerder willen brengen, geef dit zo spoedig mogelijk door zodat ik op tijd klaar sta
om u en uw kind te ontvangen. Ook indien u later bent met ophalen, geef dit zo spoedig mogelijk
aan. Het kan wel eens voorkomen dat u in de file staat of er is een andere oorzaak. Geef dit zo
spoedig mogelijk door. Indien uw kind door iemand anders wordt opgehaald dan wil ik dit graag van
tevoren weten. Eventueel kan ik om een legitimatie vragen.

2.2 Dag programma
Kinderopvang Ilse heeft een vast dagritme om zoveel mogelijk structuur te geven. Op verzoek van
ouders / verzorgers kan dit ritme worden aangepast om zo te voldoen aan alle wensen. 7:00 – 9:00
uur Begin van de dag;
9:00 – 10:00 uur Fruit eten en een beker limonade drinken;
10:00 – 11:30 uur Binnen of buiten spelen, boodschapjes doen of knutselen;
11:30 – 12:30 uur Boterham eten met een beker melk;
12:30 – 15:00 uur Middag slaapje;
15:00 – 16:00 uur Koekje eten en een beker limonade drinken;
16:00 – 17:00 uur Binnen of buiten spelen, boekjes lezen of een activiteit doen;
17:00 – 19:00 uur Spelen en einde van de dag.
Voor kinderen van 0 tot 1 jaar zal een eigen ritme worden aangehouden.

Alle kinderen tot 1 jaar krijgen hun eigen dagboekje. Zo kunnen de ouders nalezen wat hun kind de
gehele dag heeft gedaan en is het een leuk boekje om te bewaren voor later.

2.3 Binnen / buiten spelen
Bij Kinderopvang Ilse is voldoende speelgelegenheid. Zowel binnen als buiten in de tuin maar ook in
de wijk rondom het huis zijn diverse speelgelegenheden te vinden waar de kinderen zich goed
kunnen vermaken.

2.4 Lezen
Regelmatig lezen we gezamenlijk boekjes of kijken we in prentenboekjes. Kinderopvang Ilse beschikt
ook over een bibliotheekkaart dus kunnen er regelmatig nieuwe boekjes gehaald worden.

2.5 Muziek maken / luisteren
Gedurende de dag worden er diverse kinderliedjes afgespeeld en gaan we ook gezamenlijk liedjes
zingen.

2.6 Knutselen
Regelmatig maken we gezamenlijk mooie knutselwerkjes. Dit kan zijn een mooie tekening of een pla
werkje. Meestal zijn deze knutselwerkjes gericht op een bepaald thema. Lees meer over thematisch
werken in hoofdstuk 2.9.

2.7 Slapen
Kinderen die overdag nog slapen gaan op verzoek van de ouders 1 of 2 keer per dag naar bed. In het
dagschema is te zien wanneer de bedtijden zijn. Uiteraard kan hiervan worden afgeweken indien het
kind de behoefte heeft om eerder te gaan slapen of als dit een wens is van de ouders.

2.8 Eten / drinken
Over de gehele dag wordt er voor eten en drinken gezorgd. Dit is o.a. limonade, brood, broodbeleg,
koekjes en een soepstengel. Met verjaardagen of andere feestjes is er meestal nog iets extra’s. Voor
baby’s tot 1 jaar geldt dat ze hun eigen eten / drinken mee moeten nemen. Dit omdat Kinderopvang
Ilse geen potjes of flesvoeding bewaard.

2.9 Pedagogische werkmethodiek / thematisch werken
Om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen werk ik met het programma KIKI. KIKI is een
Veelzijdig Educatie programma voor gastouders en kinderopvang, waarin ‘ontwikkelingsstimulering
voor elk kind’ centraal staat. Met hulp van de beer Kiki voert de pedagogisch werker activiteiten uit
die vier ontwikkelingsgebieden van een kind stimuleren: Motoriek, Sociaal-emotionele ontwikkeling,
Spraak & Taal, Rekenprikkels. De activiteiten zijn verbonden door thema’s; de doorlooptijd van een
thema is één maand.

Wilt u meer weten over KIKI. Kijk dan op de website www.kiki-s.nl
Bron. www.kiki-s.nl

