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Talent verdient ontwikkeling

Opvang ikc Prins Johan Friso

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Ikc Prins Johan Friso is een prettige en veilige omgeving voor uw kind. Wij zijn een kindcentrum dat
opvang en onderwijs biedt aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Bij ons is iedereen welkom. Onder één
dak, werken we vanuit één team, met één pedagogisch perspectief samen aan de doorgaande lijn
van opvang, onderwijs en opvoeding. We bieden vanuit onze missie en visie, regulier basisonderwijs,
kinderdagverblijf vanaf 0 jaar, peuteropvang en buitenschoolse opvang.

Ons motto
Talent verdient ontwikkeling.

Onze Visie
Bij ons ben je welkom! Vanuit onze Christelijke identiteit biedt ons kindcentrum een veilige en
vertrouwde omgeving, waarin iedereen zichzelf mag zijn. Denkend in kansen en mogelijkheden
werken we samen en begeleiden we ieder kind. Het kind leert in zijn/haar eigen tempo eigen
talenten te ontdekken, zodat ze zelfstandig en met vertrouwen hun volgende stap kunnen zetten.

Onze kernwaarden
Vertrouwen, samen, respect, bevlogen, stimuleren

Voor onze opvang: zowel kinderdagverblijf vanaf 0 jaar, peuteropvang en buitenschoolse opvang
werken we op basis van contracten. Alle praktische informatie over onze opvang kunt u hieronder
terug lezen.
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Algemeen
Inschrijving
Wij nodigen u als ouders uit voor een kennismaking, rondleiding en intake. Indien u uw
kind/kinderen wilt aanmelden voor onze opvang kunt u dat rechtstreeks aan een ikc medewerker
doorgeven, via de telefoon 0517 430583 of ons mailadres: pjf@cbo-nwf.nl Wij zorgen ervoor dat u
een inschrijvingsformulier ontvangt.
Na ontvangst van het ingevulde formulier nemen wij contact op om samen de opvang af te
stemmen. U ontvangt een contract voor de opvang van uw kind. Wij berekenen geen inschrijfkosten.

Contractmogelijkheden
We bieden: vaste contracten op basis van een jaarpakket met vakantieopvang en op basis van 40
weken zonder vakantieopvang. Peuters is altijd op basis van 40 weken ( dus geen vakantieopvang)
Voor de bso is er ook een vakantiestrippenkaart voor enkel opvang in de vakanties.

Minimaal aantal dagdelen
CBO Noardwest Fryslân hanteert in principe 2 dagdelen per week als norm voor het minimum aantal
dagdelen opvang voor het kind binnen het kinderdagverblijf. In overleg is 1 dagdeel ook mogelijk we
kunnen hier samen naar kijken, elk kind is anders.

Flexibele opvang
Ouders met een wisselend rooster kunnen ook bij ons terecht, je neemt een vaste dag of dagdelen
af en elke maand kan het nieuwe rooster worden doorgegeven. Wij kijken dan of er op de
aangevraagde data plaats is.

Ruilen van dagen
Het is mogelijk om incidenteel één van uw reguliere opvangdagen te ruilen met een andere dag
waarop u normaliter geen opvang heeft. Het ruilen van dagdelen is echter enkel mogelijk wanneer
de groepsbezetting en –samenstelling dit toe laat. In de week voor of na de reguliere opvang dag is
ruilen mogelijk. Ruilen doen we altijd in overleg en mits de groepsgrootte het toelaat.
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Feestdagen, vakantie en studiedagen
IKC Prins Johan Friso is tijdens de schoolvakanties geopend, dus ook tijdens de zomervakantie. Naast
de algemeen erkende feestdagen is de gehele opvang jaarlijks op enkele dagen gesloten, te weten:
•

Koningsdag 27 april

•

Bevrijdingsdag 5 mei (jubileumjaar, 1x in de vijf jaar is de kinderopvang gesloten)

•

Vrijdag na Hemelvaartsdag

•

De dagen tussen Kerst en Oud & Nieuw

•

Team studiedagen van ons ikc (1 of 2 op jaarbasis)

Indien deze dagen op een doordeweekse dag vallen en u normaliter opvang afneemt op die dag,
stellen wij u echter in de gelegenheid om gemiste dagen binnen een redelijke termijn én in overleg
met de leiding te compenseren.

Bij ziekte
Bij ziekte van uw kind/kinderen loopt de automatische incasso loopt door ( we kunnen immers geen
andere kinderen plaatsen op dat moment) , mag worden ingehaald, mits overleg leiding en indien de
groepsgrootte dit toelaat. Zie flexibele opvang/ruilen.

Kinderopvangtoeslag indien u geen werk heeft
Indien u zelf geen werk heeft of vrijwilligers werkt kunt helaas geen gebruik maken van de
Kinderopvangtoeslag. Als u een opleiding, traject naar werk of een inburgeringscursus volgt kom u
wellicht wel in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Kijk hiervoor op de website van
de belastingdienst.

Kosten
De kosten zijn afhankelijk van het inkomen van de ouders. De kinderopvangtoeslag die u via de
belastingdienst aan kunt vragen bepaalt uw uiteindelijke opvangkosten. Dit varieert dus per gezin.
Via de website van de belastingdienst-toeslagen kunt u een proefberekening maken. U krijgt
hiermee een duidelijk beeld van uw daadwerkelijke kosten. Op onze website:
www.prinsjohanfriso.nl onder tabblad praktische informatie kunt u een proefberekening maken.

Kinderopvangtoeslag aanvragen
Via de website van de belastingdienst. Op deze website wordt alles geregeld wat betrekking heeft
tot kindertoeslag

Opzegtermijn
U hebt een wettelijke opzegtermijn van een maand, ingaande op de dag dat u de wijziging schriftelijk
hebt doorgegeven
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Kinderdagverblijf
Voor ouders biedt ons kinderdagverblijf een goede aanvulling op de opvoeding bij hen thuis. Zij
kunnen hun kind(eren) al vanaf 8 weken toevertrouwen aan de zorg van onze pedagogisch
medewerkers.
Onze pedagogisch medewerkers verzorgen en begeleiden kinderen tot ze naar de basisschool gaan.
Ieder kind krijgt de ruimte zich zowel individueel als in groepsverband te ontplooien.
In onze groepen zitten maximaal 14 kinderen bij elkaar in een ruimte die speciaal voor hen is
ingericht. U kunt uw kind(eren) ’s ochtends brengen tussen 7.00 en 9.00 uur.

Stopt de opvang automatisch als mijn kind vier jaar wordt?
Ja, de opvang stopt automatisch een dag voordat jouw kind vier jaar wordt. Is dit voor de 15e van
een maand dan betaal u nog een halve maand ouderbijdrage, vanaf de 16e van een maand betaalt u
een volledige maand. Wilt u daarna nog gebruik maken van buitenschoolse opvang? Dan horen we
het graag.

Peuteropvang
De peuteropvang van ikc Prins Johan Friso is alle werkdagen open van 8.15-12.00 uur en op
maandag-, dinsdag- en donderdag middag van 12.00 tot 14.00 uur. In overleg met ouders bespreken
we de dagen en peuteropvangtijden. In de middag hebben we alleen peuters vanaf 3 jaar.
Op onze peuteropvang worden ook activiteiten georganiseerd in het kader van VVE. Voor- en
vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs voor zeer jonge kinderen met een (taal)achterstand.
Hiermee kunnen kinderen spelenderwijs hun taalachterstand inhalen, zodat zij een goede start
kunnen maken op de basisschool. Voorschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2 en 3 jaar en
vindt plaats op de peuteropvang of de kinderopvang. Kinderen met een VVE indicatie hebben recht
op meer uren peuteropvang. Mocht dit van toepassing zijn op uw kind dan stemt het
consultatiebureau of de pedagogisch medewerker dit met u af.

Vakanties bij de peuters
Tijdens de reguliere schoolvakanties is onze peuteropvang gesloten. U betaald hier niet voor.
De maandelijkse incasso verloopt in 12 maanden, maar u betaalt een gemiddelde ouderbijdrage per
maand o.b.v. 40 schoolweken.
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Recht op kinderopvangtoeslag indien u niet werkt
Bij peuteropvang heeft u recht op een gemeentelijke vergoeding mits u in de gemeente woont waar
u de opvang afneemt. Als ouder(s)/ verzorgers betaalt u enkel een eigen bijdrage, de gemeente
betaalt de rest. Dit regelen wij voor u. In het document wat u via de mail krijgt toegestuurd na uw
inschrijving, wordt gevraagd of u a) een uitkering ontvangt of geen inkomen heeft en b) hoe hoog uw
uitkering is. Heeft u een partner dan wordt aan hem of haar dezelfde vraag gesteld. Uw gegevens
worden opgeslagen en u ontvangt daarna wederom digitaal, een overeenkomst peuteropvang die op
uw situatie van toepassing is. Na de digitale ondertekening hiervan is uw peuter van harte welkom
op de peuteropvang.

Buitenschoolse opvang
Wanneer schooltijden niet aansluiten biedt buitenschoolse opvang (BSO) uitkomst. Zowel voor als
na schooltijd kunnen uw kinderen terecht op de BSO, ook tijdens schoolvakanties en op studiedagen.
Slechts tussen kerst en oud en nieuw en op in dit document eerder genoemde data is de opvang
gesloten.

Voor kinderen op de buitenschoolse opvang bieden we 'Top-arrangementen'. Daarin bieden we
leuke activiteiten aan zoals koken, de natuur ontdekken, bewegen of creatief bezig zijn.

Vakantieopvang buitenschoolse opvang
Vakantieopvang is een onderdeel van de buitenschoolse opvang voor ouders die tijdens de
schoolweken geen opvang nodig hebben maar tijdens de schoolvakanties wel. Vakantieopvang is
mogelijk onder de volgende condities.
•
•
•
•
•

Opvang vindt uitsluitend plaats tijdens de schoolvakanties
U gaat een contract aan met een geldigheidsduur van 1 jaar (ingangsdatum naar wens)
De omvang van het contract is 24 dagdelen
Wanneer de 24 dagdelen zijn benut kan gebruik worden gemaakt van extra dagdelen
Extra dagdelen zijn verkrijgbaar in de vorm van strippenkaarten van 5 strippen.
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Tarieven 2022 Kinderopvang, Peuteropvang, BSO

Wilt u meer informatie?
Wanneer u een kinderdagverblijf, peuteropvang of BSO zoekt is het belangrijk een plek te kiezen die
past bij u en uw kind. Indien u wilt, bent u van harte welkom voor een persoonlijk gesprek. We
leiden u dan ook graag rond door ons gebouw. Neem daarvoor contact met ons op, en kom dan vrij
blijvend eens bij ons binnenkijken, sfeer proeven en voelen of dit is wat past bij u en uw kind!
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