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Voorwoord
Wij heten u en uw kind(eren) van harte welkom bij IKC het bAken.
Uw kind gaat gebruik maken van de dagopvang, peuteropvang en/of
buitenschoolse opvang.
In deze brochure maken wij u wegwijs in de meest voorkomende
procedures, regels en vragen die te maken hebben met kinderopvang.

‘‘Wij wensen u en uw
kinderen een fijne tijd op
onze opvang!’’
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Ons aanbod
Binnen onze opvang op de IKC wordt veel aandacht besteed aan activiteiten. In
principe zijn de kinderen vrij om zelf te bedenken wat ze willen gaan doen. Op
zowel het kinderdagverblijf, de peuteropvang en de buitenschoolse opvang worden
activiteiten aangeboden. Hierbij worden verschillende aspecten van de ontwikkeling
gestimuleerd. Het voornaamste doel van de activiteiten is het “plezier” beleven. De
kinderen worden gestimuleerd zelf met ideeën te komen. Activiteiten die bijvoorbeeld
veel worden gedaan met jongere kinderen zijn: zingen, bewegen, spelletjes, knutselen,
kleien; en met de oudere kinderen: voetballen, touwtje springen, knikkeren, toneel,
etc. Een feest (Pasen, Kerst, Sinterklaas) of jaargetijde is ook vaak aanleiding voor een
activiteit, zoals het in de herfst maken van een herfsttafel van gevonden bladeren,
takken, kastanjes, etc.
Op IKC het bAken hebben wij het volgende te bieden:

olse opvang)

BSO (Buitenscho

KDV (kinderdagverblijf)

POV (peuteropvang)
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BSO (Buitenschoolse opvang)
De buitenschoolse opvang biedt groepsopvang voor kinderen die de basisschool
bezoeken in de leeftijd van 4-13 jaar. De opvang op een buitenschoolse opvang vindt
plaats door professionele leiding. De BSO is van maandag t/m vrijdag geopend buiten
schooltijd, op vrije dagen en in de schoolvakanties. De buitenschoolse opvang is
geopend tussen 7.00 - 18.30 uur. De voorschoolse opvang vanaf 6.30 uur valt onder
de verlengde openingstijd. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, dan kunt u dit
aanvragen bij de pedagogisch medewerker. U hebt tijdens de schoolvakanties recht op
een hele dag opvang op de dag(en) dat uw kind(eren) normaal gesproken na schooltijd
komen.

KDV (kinderdagverblijf)
Voor ouders biedt ons kinderdagverblijf een goede aanvulling op de opvoeding bij hen
thuis. Zij kunnen hun kind(eren) al vanaf 10 weken toevertrouwen aan de zorg van onze
pedagogisch medewerkers. U kunt uw kind(eren) ’s ochtends brengen tussen 7.00 en
9.00 uur. Indien u gebruik wenst te maken van de vervroegde openingstijd (6.30) kunt
u dit aanvragen bij de pedagogisch medewerker. Aangezien wij ook flexibele opvang
bieden werken we met verschillende ophaaltijden. Deze tijden stemmen wij samen
met u af. Onze pedagogisch medewerkers verzorgen en begeleiden ‘hun’ kindjes tot
ze naar de basisschool gaan. Ieder kind krijgt de ruimte zich zowel individueel als in
groepsverband te ontplooien.
Peuter op maat
Op ikc het bAken bieden we een ‘peuter op maat-programma’ aan binnen het
kinderdagverblijf voor kinderen die net 2 jaar zijn geworden. Voor deze kinderen
is het al wat schoolse karakter van de peuteropvang vaak nog niet passend bij hun
ontwikkeling. Door in te stromen op het kinderdagverblijf kunnen ze rustig wennen
aan de nieuwe omgeving en de overstap naar de peuteropvang maken als we samen
met u denken dat ze daar qua ontwikkeling aan toe zijn. Wij bieden deze mogelijkheid
elke werkdag aan van 8.30-11.30.
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POV (peuteropvang)
Onze peuteropvang is alle werkdagen open van 8.30 tot 11.30 uur en van 11.30 tot
13.45 uur. Iedere peuter heeft recht op twee ochtenden opvang. Voor kinderen van
3 jaar komt hier een middag bij. In de ochtend is onze peuteropvang open voor alle
peuters, ‘s middags zijn er alleen peuters van 3 jaar. Op de middagen maken we samen
met de kleuters gebruik van onze speelgang.
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 2,5 en 3 jaar en vindt plaats op de peuterschool
of de kinderopvang. Kinderen met een VVE indicatie hebben recht op meer uren
peuteropvang. Mocht dit van toepassing zijn op uw kind dan stemt de pedagogisch
medewerker dit met u af.

Kwaliteit
CBO Noardwest Fryslân staat voor kwalitatief goede opvang. Wij vinden het belangrijk
om op een verantwoorde wijze de opvang en verzorging aan uw kind/kinderen aan te
bieden. Daarmee willen wij kinderen een veilige plaats bieden, waar ieder kind zich
thuis zal voelen. CBO Noardwest Fryslân heeft haar pedagogisch beleid vastgelegd
in een pedagogisch beleidsplan. Pijlers in ons pedagogisch beleid zijn visie en
kwaliteit, opvoeden, talentenontwikkeling en zorg voor kinderen. De belangrijkste
uitgangspunten zijn; dat wij samen met ouder(s)/verzorger(s) kinderen op positieve
wijze willen opvoeden, het kind zichzelf kan zijn en zich thuis voelt, veiligheid ervaart
en dat er ruimte wordt geboden voor ontwikkeling en zelfontplooiing. Het pedagogisch
beleidsplan staat op de website www.cbo-nwf.nl.
Kwaliteit en kinderopvang zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Jaarlijks worden
de locaties van de Stichting bezocht door de GGD. De GGD controleert de veiligheid,
hygiëne, het pedagogisch klimaat en of alle medewerkers beschikken over de
verplichte beroepskwalificaties op de locatie. Tevens controleert de GGD of de locatie
voldoet aan de wettelijke beroepskracht/kind ratio op de locatie. De GGD geeft haar
bevindingen weer in een schriftelijke rapportage die op onze website is in te zien bij
de betreffende locatie. Eventuele verbeterpunten worden door de Stichting, in overleg
met de GGD, doorgevoerd.
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Om aan onze kwaliteit te werken komt het voor dat de opvang bezocht wordt door
externe deskundigen. Zoals bij voorbeeld een VVE coach, interieur deskundige of
een gedragsexpert. Indien dit op individueel, op kindniveau gebeurt krijgt u hierover
bericht.

Veiligheid
Binnen de Stichting is een aantal maatregelen genomen om de veiligheid van de
kinderen te waarborgen. U kunt hierbij denken aan afdekplaatjes op stopcontacten,
scharnierstrips aan deuren en het goed afgesloten houden van kastjes en ruimtes
waar gevaarlijke stoffen opgeborgen staan. Alle eventueel aanwezige risico’s en de
bijbehorende maatregelen zijn opgenomen in de Risico-inventarisatie veiligheid en
gezondheid. Deze inventarisatie ligt ter inzage op locatie en wordt jaarlijks geëvalueerd
en aangepast waar nodig. Tevens wordt de inventarisatie jaarlijks in het overleg van
de oudercommissie besproken. Daarnaast zijn er binnen CBO Noardwest Fryslân
richtlijnen afgesproken ten aanzien van veilig spelen op de kinderopvang. De Richtlijn
Veilig Spelen op de Kinderopvang ligt ter inzage op locatie. Koordjes aan kleding en
kettinkjes kunnen een (verstikkings) risico vormen voor kinderen. Koordjes kunnen
tijdens het spel van kinderen ergens achter blijven haken. Wij willen u vragen hier
alert op te zijn en eventuele koordjes/kettinkjes van kleding te verwijderen. Ook onze
medewerkers zijn hier alert op en zullen indien nodig deze verwijderen.

Dagindeling
Er zijn vaste momenten op de dag waarin de leiding gezamenlijk aan tafel zit om te
eten, te drinken, te zingen en te praten. Al deze tijden bieden uw kind structuur en
houvast. Voor de kleinsten zijn de terugkerende momenten erg belangrijk.
De dagindeling/dagritme van het KDV wordt flexibel gehanteerd en is ongeveer als volgt:
• Tussen 7.30 en 8.00 mogelijkheid om te ontbijten
• Rond 9.30 uur fruit en drinken
• Rond 10.30 verschoonmoment
• Rond 11.30 uur gezamenlijk lunchen
• Rond 14.00 uur theedrinken met een koekje
• Rond14.30 verschoonmoment
• Rond 16.00 uur drinken en een hartig hapje.

7

In de tussenliggende periode worden activiteiten ondernomen die aansluiten bij de
behoeften van de kinderen en de ontwikkelingsfase waarin zij verkeren. Uitgangspunt
is dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij wat de kinderen zelf willen. Als het weer
het toelaat spelen we buiten. De slaaptijden van de kinderen worden afgestemd op
hun behoefte. Baby’s volgen sowieso hun eigen ritme.
De dagindeling van de peuteropvang ziet er over het algemeen als volgt uit:
Er zijn vaste momenten op de dag waarin leiding en kinderen gezamenlijk in de kring
of aan tafel zitten om te eten, te drinken, te zingen en te praten. Deze vaste momenten
bieden uw kind structuur en houvast. Voor peuters zijn de terugkerende momenten
erg belangrijk.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vanaf 8.30 vrij spelen
Rond 9.15 in de kring elkaar begroeten en een liedje zingen
Rond 9.30 aan tafel fruit eten en wat drinken, liedjes zingen,/voorlezen
Rond 10.00 Verschoonmoment/wc moment
Rond 10.15 Groepsactiviteit denk aan beweegspel, knutselactiviteit, doen alsof spel.
Rond 11.15 afsluiting van de ochtend in de kring .
Om 11.30 De kinderen die alleen de ochtend komen worden opgehaald
Om 11.40 aan tafel om te lunchen
Rond 12.00 vrij spelen op de groep, extra aandacht voor VVE activiteiten
Rond 12.30 Verschoonmoment/wc moment
Rond 12.45 spelen in de speelgang met de kleuters

Als het even kan gaan we elke ochtend en middag lekker naar buiten, bij slecht weer
maken we gebruik van de gymzaal .
De dagindeling van de BSO ziet er tijdens schoolweken als volgt uit:
• 7.30 tot 8.00 mogelijkheid om te ontbijten
• 14.10 koekje en drinken
• 14.30 als het weer het toelaat buiten spelen
• 15.30 cracker en drinken
Eigen inbreng van de kinderen in de invulling van het dagprogramma vinden we
erg belangrijk. Er is de mogelijkheid voor spel, creativiteit of juist een rustmoment.
Gedurende het jaar worden er toparrangementen aangeboden, denk aan natuur,
dansen, techniek en koken. Kinderen die op de betreffende dag bso afnemen kunnen
hier na opgave, gratis aan deelnemen. Voor de andere kinderen geldt dat er een
bijdrage gevraagd wordt om mee te doen
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Praktische informatie
Goed contact met ouder(s) en/of verzorger(s) staat bij ons voorop. Tijdens het brengen
en halen van kinderen bestaat altijd de mogelijkheid informatie uit te wisselen. Wanneer
u uw kind komt brengen naar de opvang kunt u aangeven of er nog bijzonderheden zijn
die wij moeten weten. Ook kan een gesprek ingepland worden.
Via ons ouderportaal Mijn School worden alle nieuwsberichten verspreid naar ouders.
Voor Mijn School krijgt u een eigen inlog, hier kunt u alle wetenswaardigheden over de
groepen en nieuwsberichten lezen.
CBO Noardwest Fryslân werkt met een zogenaamd “kindvolgsysteem”. Dit betekent dat
pedagogisch medewerkers van peuteropvang, kinderdagverblijven en buitenschoolse
opvang kinderen volgen in hun ontwikkeling en hun welzijn. Een keer per jaar, rond de
verjaardag van het kind wordt het kindvolgsysteem ingevuld en aan de hand daarvan
wordt er een 10-minuten gesprek gevoerd met ouder(s).
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IKC Raad
Op ons IKC werken we met een IKC raad.
In deze IKC raad zitten zowel ouders als
ook medewerkers van ons IKC. Via de
IKC Raad kunnen ouders meedenken,
meepraten en mee beslissen over in feite
alles wat met de school te maken heeft.
De raad spreekt namens alle ouders,
leerlingen en personeel van de school.

Leesmap
Op de website van onze IKC kunt u
een digitale ouderleesmap vinden. In
de ouderleesmap kunt u de o.a. GGD
inspectierapporten terug vinden. Op
de website www.cbo-nwf.nl onder
kinderopvang
kunt
u
algemene
informatie terug vinden over onze
opvang.

Kinderdagboekje
Elk kind van 0-4 jaar heeft een eigen
kinderdagboekje. Dit is een boekwerkje
waarin de dag van uw kind beschreven
wordt. Bij kinderen in de babygroep
worden ook de praktische informatie
gemeld zoals de slaaptijden en wat
uw kind gegeten en gedronken heeft.
Ouders kunnen bijzonderheden van thuis
eveneens in het kinderdagboekje kwijt.
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Inschrijving
Wij nodigen u als ouders uit voor een kennismaking, rondleiding en intake. Indien u uw
kind/kinderen wilt aanmelden kunt u dit via Kwino regelen. Via www.kwino.nl meldt u
uw kind aan, daarna wordt contact met u opgenomen.

Minimum 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. De
visie hierin is dat deze minima nodig zijn om een voldoende band tussen pedagogisch
medewerker, kind en de groep te kunnen ontwikkelen en te kunnen onderhouden.

Flexibele BSO (FLEX)
Wij nodigen u als ouders uit voor een kennismaking, rondleiding en intake. Indien u uw
kind/kinderen wilt aanmelden kunt u dit via Kwino regelen. Via www.kwino.nl meldt u
uw kind aan, daarna wordt contact met u opgenomen.

Ruilen van dagdelen
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 en tevens
dient het ruilen binnen een termijn van dezelfde (werk)week plaats te vinden. Ook
bij ziekte van uw kind is het ruilen van dagdelen toegestaan. Het ruilen van dagdelen
kunt u bij de groepsleiding aanvragen. Wel vragen wij u een toestemmingsformulier
te tekenen indien uw kind door te ruilen van het dagdeel onverhoopt niet in de eigen
vaste stam-/basisgroep kan worden opgevangen (dit geldt alleen voor locaties met
meerdere stam /basisgroepen). Bij ruilen kan het zijn dat niet de 1e of 2e verzorgster
/ mentor aanwezig is.
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Vakantiedagen
De Stichting is tijdens de meeste schoolvakanties geopend, dus ook tijdens de
zomervakantie. Naast de algemeen erkende feestdagen is de gehele Stichting 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

Vakantieopvang
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.

Opzegtermijn
Voor het beëindigen van de opvang geldt een opzegtermijn van 2 maanden. Opzegging
is uitsluitend mogelijk via een mutatieformulier of via een schriftelijke opzeggingsbrief.
Een mutatieformulier is op de groep verkrijgbaar. Vanaf de datum van binnenkomst
van de opzegging gaat de opzegtermijn in.

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.
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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.

