Informatieboekje Kinderopvang
‘De Boerderij’
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Algemeen
Kinderopvang De Boerderij is een particuliere kinderopvang.
Het is gelegen aan een rustige weg op het terrein van een rundveehouderij.
Er is een eigen opgang en de ruime buitenspeelplaats is veilig afgesloten.
Kinderen kunnen niet zonder begeleiding naar de rundveehouderij.
Onder begeleiding is het mogelijk om naar de koetjes te gaan kijken.
Binnen en buiten is er veel ruimte om te spelen.
De kinderopvang wordt geleid door Jacqueline Timmers.
De rundveehouderij waar de kinderopvang zich bevindt wordt gerund door familie
Lamers.
Jacqueline heeft een diploma Kinder- en Jeugd verzorging en een midden
management diploma. Er werken 6 Pedagogisch Medewerkers (PM-ers) bij de
Boerderij. Allen hebben opleidingen gevolgd die voldoen aan de opleidingseisen
beroepskrachten kinderopvang. Tevens werkt er, dagelijks, een stagiaire
Pedagogisch Werk.
Onze kinderopvang is er voor kinderen van 10 weken tot 4 jaar. Wij werken met één
groep van maximaal 16 kinderen.
Wij bieden opvang voor hele- en halve dagen. Kinderopvang De Boerderij voldoet
aan de wettelijke regels zoals omschreven in de gemeentelijke verordening voor
kinderopvang.
Wat vinden wij belangrijk?
Het belangrijkste doel dat wij na streven is dat uw kind het bij ons naar zijn zin heeft.
Dat uw kind zich in een sfeer van vertrouwen, warmte en geborgenheid kan
ontplooien. Doordat de groep klein is heeft uw kind met weinig veranderingen van
kinderen en PM-ers te maken. Dit bevorderd het gevoel van veiligheid.
Er wordt gewerkt volgens pedagogische uitgangspunten. Afspraken zijn vastgelegd
in de huisregels. U ontvangt deze bij aanvang van de kinderopvangperiode.
Er is een veiligheids- en gezondheidsplan waarin een inventarisatie gemaakt wordt
van de veiligheid en gezondheid. Eventuele knelpunten worden hierin verwerkt. Er is
jaarlijks een controle van de GGD. Het inspectierapport wordt gepubliceerd op de site
van de Boerderij.
Contact met de leiding
Tijdens het brengen en ophalen is er de gelegenheid om de PM-ers te spreken. Het
kind wordt gevolgd in het kind-volgsysteem doen, bewegen, praten. Ook is er de
mogelijkheid om een gesprek te voeren met de mentor van uw kind. Het initiatief voor
het gesprek ligt bij de ouders. Het is altijd mogelijk om een kop koffie of thee te
drinken tijdens de openingstijden. Algemene mededelingen worden via de mail
gedaan.
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Openingstijden
Wij zijn open van maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 18:00 uur.
Voor de halve dagopvang kan gekozen worden uit een ochtend van 7:30 tot 13:00, of
voor een middag van 12:30 tot 18:00. Er zijn drie regels voor halve dagopvang:
- Er moeten minimaal 2 halve dagen worden afgenomen.
- Per dag zijn er maximaal 3 kindplaatsen bestemd voor halve dagopvang.
- Bij inschrijving hebben kinderen die hele dagen komen voorrang.
Het kind incidenteel vroeger brengen of later halen kan na overleg. Als kinderen te
laat worden opgehaald worden deze kosten in rekening gebracht.
Op de erkende feestdagen zijn wij gesloten. Deze dagen staan vermeld in de
nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt 4 x per jaar. Als u besluit om uw kind thuis te
houden en geen gebruik laat maken van De Boerderij zijn wij genoodzaakt om deze
dagen wel in rekening te brengen. Dit geldt ook tijdens ziekte van uw kind.
Indien het groepsaantal, leidster-kind ratio en groepssamenstelling het toelaat is er
een mogelijkheid tot inhalen of ruilen van dagen.
U kunt kiezen uit een 40 weken of een 48 weken aanbod.
40 weken aanbod: Totaal 400 uur. Uurprijs: € 7,60
• Schoolvakanties vrij
De weken dat uw kindje niet komt staan vast. De kinderen kunnen in die weken niet
gebracht worden. Ook niet als men nog dagen mag inhalen. Dit i.v.m. de
personeelsplanning.
48 weken aanbod: Totaal 480 uur. Uurprijs € 7,35.
• 2 weken zomervakantie (Boerderij gesloten)
• 1 week kerstvakantie (Boerderij gesloten)
• 1 week vrij op te nemen
Afmelden
Kan een kind wegens ziekte of om andere redenen niet komen meldt dit dan zo
spoedig mogelijk. Graag voor 9.00 uur. Als uw kind er, zonder bericht, om 10.30 uur
niet is, wordt u door ons gebeld. Wanneer een kind door een ander dan de ouder
opgehaald wordt, dient dit aan de PM-ers te worden meegedeeld. De PM-er kan het
kind niet aan een vreemde meegeven. (evt. foto van opa’s en oma’s in het schriftje)
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Dagprogramma
7.30-9.00 uur:
Kinderen worden gebracht door de ouders.
+/- 9.00- 9.30 uur:
Vrij spelen of een wandelingetje maken en de koeien kijken.
Daarna drinken en fruit eten.
+/- 10.00 uur:
Kinderen gaan naar de WC of worden verschoond.
Daarna binnen of buiten spelen.
De activiteiten worden in leeftijdsgroepen aangeboden.
+/- 11.30 – 12.00 uur:
Brood eten en melk/thee drinken.
+/- 12.15 – 12.45 uur:
Kinderen gaan naar de WC of worden verschoond.
Kinderen die een middagdutje doen, gaan naar bed.
De andere kinderen gaan een uurtje rusten in de woonkamer.
+/- 14.30 uur:
Kinderen gaan naar de WC of worden verschoond.
Drinken en een koekje of soepstengel eten.
De mogelijkheid tot groepsgerichte activiteiten zoals, knutselen, liedjes zingen of
verhaaltjes voorlezen. Bij goed weer gaan we naar buiten.
15.30 uur:
Yoghurt eten.
+/- 16.30 – 18:00 uur:
Kinderen gaan naar de WC of worden verschoond.
Kinderen worden opgehaald door de ouders.
Eten en drinken
De Boerderij zorgt voor fruit, broodmaaltijd, drinken en tussendoortjes.
Bij hitte wordt er tussendoor extra gedronken.
Als uw kind nog fruit uit een potje eet dient dit ook meegegeven te worden.
Dit geldt ook voor evt. dieetvoeding.
De flesvoeding en de pap van de baby’s wordt door de ouders meegegeven.
• borstvoeding moet gekoeld aangeleverd worden
• flessen en spenen moeten afgedekt zijn
• flessen worden direct in de koelkast gezet
• flessen worden klaargemaakt met leidingwater
• flessen (borstvoeding en voeding in poedervorm) worden in de magnetron
opgewarmd
• restanten flesvoeding worden weggegooid
Alle flessen, speentjes, potjes e.d. moeten voorzien zijn van NAAM!!
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Luiers en reservekleding
Luiers, merk Kruitvat, billendoekjes en zalf zijn inbegrepen bij de prijs.
Reservekleding is aanwezig op de Boerderij, maar het is wel gewenst dat u voor uw
kind een setje reservekleding meeneemt. Een slaapzak wordt meegebracht door de
ouders. Het kind heeft een persoonlijk bakje waarin de slaapzak kan blijven liggen.
De ouders zijn verantwoordelijk voor het wassen van de slaapzak.
Ziekte
De Boerderij is niet geschikt voor de opvang van zieke kinderen.
Het ontbreekt ons aan faciliteiten en personeel. Bovendien kunnen zieke kinderen
een besmettingsgevaar vormen voor de andere kinderen.
Onder ziekte verstaan wij: koorts boven 38,5 graden, een besmettelijke ziekte,
ernstige diarree. Bij twijfel kan altijd overleg gepleegd worden met de PM-ers.
Wordt uw kind tijdens het verblijf op De Boerderij ziek dan wordt u direct op de
hoogte gebracht. Wij verwachten dan dat u uw kind komt (of laat) ophalen.
Indien noodzakelijk bellen wij of uw huisarts of onze eigen huisarts.
Onze huisarts is: Dr. Urlings, Schoolstraat 4 in Oeffelt, Telefoon: 0485-361265
Medicijnverstrekking
Als uw kind één of meerdere medicijnen nodig heeft, moet de overeenkomst
medicatieverstrekking ingevuld worden. In deze overeenkomst staat het volgende:
• voor welk kind het medicijn bedoeld is
• de naam van het medicijn
• de dosering
• de tijden van toediening
• wie het medicijn toedient
• naam, datum en handtekening ouders
Ook wordt vermeld of het medicijn in het persoonlijke bakje of in de koelkast bewaard
moet worden. Verstrekking van het medicijn wordt afgetekend op een controlelijst.
Toestemmingsformulier
Bij aanvang van de opvangperiode wordt er een toestemmingsformulier ingevuld
waarin u het volgende kunt aangeven: of uw kind mee mag met uitstapjes van de
Boerderij, of er video- filmopnamen of foto’s gemaakt mogen worden, of uw kind
buiten de stamgroep opgevangen mag worden, of uw kind op de buik slaapt, of uw
kind in een buitenbedje mag slapen en of uw kind onder een lakentje, of in koudere
periode onder een lakentje en dekentje mag slapen.
Klachtenregeling
Er is een klachtenregeling aanwezig op de Boerderij. Deze klachtenregeling ontvangt
elke nieuwe ouder. Kinderopvang De Boerderij is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. (www.degeschillencommissie.nl)
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Oudercommissie
Kinderopvang De Boerderij heeft een actieve oudercommissie die meedenkt met de
leiding van de Boerderij.
De doelstellingen van de oudercommissie zijn:
• De belangen van de kinderen en de ouders van de kinderopvang zo goed
mogelijk te behartigen en te vertegenwoordigen.
• Te adviseren ten aanzien van kwaliteit.
De oudercommissie organiseert jaarlijks een thema-avond en ondersteunt bij open
dagen en andere festiviteiten. De oudercommissie bestaat uit 5 leden.
Voor vragen over de oudercommissie kunt u zich richten tot de voorzitter Sandy van
Keijsteren. Telefoonnummer is bij de PM-ers bekend. Berichtgeving van de
oudercommissie gaat via de mail.
Aannameprocedures
Inschrijfgeld is € 12,50. Dit dient contant bij inlevering van het inschrijfformulier te
worden betaald. De inschrijving is dan definitief.
Bij de aannames wordt met de volgende zaken rekening gehouden:
❖ Broertjes/zusjes van kinderen die al bij ons geplaatst zijn hebben voorrang.
❖ Inschrijvingen die exact overeenkomen met de vrijgekomen dagen gaan voor.
❖ Uiteraard houden we ook rekening met de groepssamenstelling.
3 maanden voor de gewenste plaatsingsdatum krijgt u telefonisch of schriftelijk te
horen of plaatsing daadwerkelijk door kan gaan.
Uitschrijving
Het kind wordt uitgeschreven na zijn/haar 4e verjaardag.
Wanneer de opvang reeds gestart is en u wilt het contract beëindigen of dagdelen
verminderen, dan hanteren wij een opzegtermijn van één maand.
Het opzeggen gebeurt altijd schriftelijk.
Datum van uitschrijving is één maand, na de dag, dat u opzegt.
Kosten en betalingswijze
Bij De Boerderij is het alleen mogelijk om structureel dezelfde dagen te komen
spelen. U kunt kiezen uit een 40 weken of een 48 weken aanbod. De kosten per dag
zijn bij een 40 weken aanbod: € 76,00 per kind. Bij een 48 weken aanbod: € 73,50
per kind. Dit wordt elk jaar aangepast. Het maandbedrag wordt automatisch op de
20ste van de maand afgeschreven van uw rekening. Jaarlijks ontvangt u een
urenberekening, met de kosten van de opvang, voor het komende jaar. Aan het eind
van het jaar ontvangt u een overzicht van de gemaakte kosten in dat jaar. Indien u
maandelijks een rekening wilt ontvangen is dit mogelijk.
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Verzekering
De Boerderij is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.
Waarbij de volgende aantekening:
❖ ART.6: 169 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat schade veroorzaakt door
kinderen, bijv. aan andere kinderen vallen buiten de verzekering. Deze schades
dienen geclaimd te worden op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren
van de ouders.
Geïnteresseerd?
Wilt u meer informatie, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
Indien u besluit gebruik te maken van kinderopvang De Boerderij dient u het
inschrijfformulier aan ons terug te sturen.
Het is natuurlijk altijd mogelijk om een keer te komen kijken.
Bel ons gerust. 0485-523563 of 06-23755734.

Oeffelt, 30 december 2018
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