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Welkom lief 
wondertje!

Kom je spelen?
2

Lieve kleine en grote wondertjes,

Bij ons op De Speelboom, ben jij altijd welkom. Met heel veel liefde willen we jou 
verzorgen. Je mag bij ons spelen, eten, slapen, vriendjes maken en nog veel meer. 
Maar je mag vooral zijn wie je bent, want jij bent uniek! Wij leren jou om samen te 
spelen, te delen, kleuren, getallen en zelfs Engels spreken. Wat wij het liefste doen? 
Dat is heel veel geven. 1000 kusjes, 1000 knuffels allemaal voor jou. 

Veel liefs De Speelboom
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Voorwoord
Beste ouder(s) welkom bij De Speelboom, 

Op 1 november 2015 heeft De Speelboom haar eerste locatie geopend in Kralingen aan de  
Schinkelstraat. Hier bieden wij opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. Per 1 maart 2018 is de 
tweede locatie geopend in samenwerking met de basisschool de BAVO-kring op de Willem Ruyslaan. 
Deze locatie biedt alleen buitenschoolse opvang aan voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 
Elk kind staat bij ons centraal en krijgt de persoonlijke aandacht en liefde die het nodig heeft.  
We streven ernaar om uw kind een fijne dag te bezorgen, waarin uw kind spelenderwijs ontdekt en 
leert. We gaan er vanuit dat een kind vele talenten heeft. De pedagogisch medewerker biedt  
activiteiten aan die aansluiten op de talenten en de belevingswereld van uw kind, waardoor uw kind 
zich optimaal kan ontwikkelen.  

Wij hebben ook veel aandacht besteed aan zowel de binnen- als buiteninrichting, omdat uw kind hele 
dagen bij ons verblijft. Er is gekozen voor zoveel mogelijk natuurlijke speel- en spelmaterialen en 
een huiselijke omgeving, die voldoet aan de laatste veiligheidsnormen. Het kinderdagverblijf heeft 
een grote groene ontdek/natuurspeeltuin. Met een moestuin, zodat de kinderen zelf groenten leren 
planten, verzorgen en oogsten. Een boomhut, een heuvel met een glijbaan en een afgeschermde 
babyhoek. De Buitenschoolse opvang beschikt over twee inpandige gymzalen en een grote  
buitenspeelruimte die aangrenzend is aan de BSO met diverse speelmaterialen.

De pedagogisch medewerkers zijn HBO en MBO pedagogisch geschoold en krijgen jaarlijks  
bijscholing op het gebeid van EHBO, BHV en pedagogiek. Mede hierdoor kunnen wij een hoge  
pedagogische kwaliteit bieden. 

Wat biedt De Speelboom nog meer:
• Kijk mee naar uw kind via een beveiligde app op uw telefoon.
• Early bird methode (Engels activiteiten) voor de peuters vanaf 2 jaar.
• Peuterprogramma (voorbereiding op de basisschool).
• Wij zijn een Lekker Fit locatie.
• Verse warme maaltijden.
• Gespecialiseerde docenten: dansdocent, kinderyoga (KDV en BSO), judo, turnen (BSO),  
•  Samenwerking met een lactatiedeskundige, voedingsdeskundige, kinderfysiotherapeut en  

logopediste.

Wij wensen u en uw kind(eren) veel speelplezier bij De Speelboom.
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Kinderopvangvormen en openingstijden 
ALGEMEEN
De Speelboom bestaat uit 2 locaties. Een kinderdagverblijf en een BSO-locatie. Beide locaties zijn 
geopend van maandag tot en met vrijdag vanaf 06:30 uur tot 19:00 uur. Wij zijn gedurende alle 
schoolvakanties geopend en zijn alleen gesloten op alle nationale officiële feestdagen. Binnen deze 
openingstijden bieden wij diverse vormen van opvang aan. De locatiemanager is op wisselende  
dagen en diensten aanwezig tussen 07:30 uur en 17:00 uur. Alle beschreven informatie in deze  
brochure geldt als uitgangspunt. 

Op onze locaties bieden wij de volgende opvangvormen aan:

0-4 JARIGEN 
• Hele dagopvang. 
• Halve dagopvang. 
• Flexibele dagopvang.
• Verlengde opvang.

4-13 JARIGEN
• Voorschoolse opvang (40 schoolweken.
• Naschoolse opvang inclusief 12, 9 of 6 vakantie weken.
• Naschoolse opvang exclusief vakantieopvang. 
• Vakantieopvang voor 6, 9 of 12 weken.

HELE DAGOPVANG 
Hele dagopvang is verdeeld over verschillende groepen. Binnen De Speelboom zijn er twee baby- 
groepen voor 0-2 jaar met maximaal 9 á 10 kinderen en twee peutergroepen voor kinderen in de 
leeftijd van 2-4 jaar met maximaal 16 kinderen. 

Baby’s worden opgevangen vanaf zes weken. Als baby’s op een babygroep de leeftijd bereiken van 
twee jaar zullen zij worden overgeplaatst naar een peutergroep. Het tijdstip waarop dit gebeurt, is 
sterk afhankelijk van de individuele ontwikkeling van het kind. Naar alle waarschijnlijkheid gebeurt 
dit rondom de tweede verjaardag van het kind.

HALVE DAGOPVANG
In de halve dagopvang kan gekozen worden voor opvang tussen 06.30 uur en 13.00 uur of tussen 
13.00 uur en 19.00 uur. Het maximaal aantal uren per dagdeel dat uw kind wordt opgevangen is 6 uur.

5
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FLEXIBELE DAGOPVANG 
Flexibele dagopvang is bij De Speelboom mogelijk. Bij de inschrijving geeft u op hoeveel dagen u per 
maand flexibele opvang denkt nodig te hebben. Op basis van deze gegevens wordt een jaarbedrag 
vastgesteld. Dit jaarbedrag wordt gedeeld door 12 maanden en vormt de basis voor de facturatie 
per maand. Indien u meer dagen afneemt binnen deze maand, dan zullen deze in de maand  
opvolgend aan u worden gefactureerd. Een mindere afname (ook niet vanwege vakanties) wordt 
echter niet gecompenseerd. Eenmaal per maand (voor de eerste van de maand) geeft u middels 
een mail naar de locatie manager aan welke dagen u wenst af te nemen in de komende maand. 
Hierdoor is de locatiemanager in staat een juiste personeelsplanning te maken en er zo zorg voor 
te dragen dat er voldoende pedagogisch medewerkers aanwezig zijn. Wanneer er voor minder dan 
drie dagen flexibele opvang per week wordt afgenomen kunnen wij de plaatsing niet garanderen. 
Verder is deze vorm van kinderopvang gelijk aan die van de hele dagopvang.

VERLENGDE OPVANG
Zoals eerder is beschreven zijn, wij vanaf 06:30 uur tot 19:00 uur geopend. De vaste opvang- 
tijden zijn vanaf 07:30 uur tot 18:00 uur. Als uw kind voor 07:30 uur gebracht wordt of na 18:00 uur  
opgehaald wordt, dan kunt u per half uur verlengde opvang afnemen. Dit kan voor vast in uw  
contract of op incidentele basis bijvoorbeeld door file, vergadering of een andere reden van  
vertraging. Als u gebruikt maakt van de verlengde opvang op incidentele basis, dan moet u hiervoor 
per keer tekenen. Dit wordt door de pedagogisch medewerker met u geregeld. Indien uw kind na 
19:00 uur wordt opgehaald, hanteren wij een uurtarief van 25 euro per kind.

BUITENSCHOOLSE OPVANG 
BSO is de opvang voor kinderen tussen 06.30 uur en aanvang van de school en tussen het uitgaan 
van de school en 19.00 uur. De kinderen worden door de pedagogisch medewerkers direct van 
school gehaald en gebracht naar het BSO-lokaal, die zich binnenin de basisschool de BAVO-kring  
bevindt. De Speelboom haalt/brengt de kinderen van basisschool de BAVO-kring en basisschool 
NPRS (Nieuwe park Rozenburgschool). Kinderen die op deze scholen zitten, kunnen zich aanmelden 
voor de buitenschoolse opvang en naschoolse opvang. Wilt u alleen gebruik maken van de  
vakantieopvang, dan maakt de basisschool niet uit aangezien het kindje niet van school gehaald 
moet worden. Kinderen die een plaatsingsovereenkomst hebben tot 18:30 uur of 19:00 uur, krijgen 
rond 18:00 uur een warme maaltijd aangeboden. 

De groepsruimte van de BSO bestaat uit twee delen. Eén deel voor de groep kinderen in de leeftijd 
van 4-6 jaar en één deel voor de groep kinderen in de leeftijd van 7–13 jaar. De groepsruimtes zijn 
ingericht naar leeftijd en met speelgoed dat afgestemd is op de verschillende leeftijdscategorieën. 
Er zijn spelletjes, constructiemateriaal, puzzels en dergelijke. Daarnaast wordt er dans en judo  
aangeboden door professionele docenten vanuit Play Fit. Bovendien zijn er twee grote buitenspeel-
pleinen en speeltuinen in de buurt van de BSO, waar de kinderen regelmatig spelen. De openings-
dagen en tijden van de BSO worden afgestemd op het programma van de school. Op de jaarlijks 
vooraf gemelde schoolsluitingsdagen en gedurende de schoolvakanties is de BSO geopend van 
06:30 uur tot 19:00 uur. 
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VOORSCHOOLSE OPVANG (40 SCHOOLWEKEN)
De voorschoolse opvang is voor kinderen wiens ouders al vroeg aan het werk moeten. De kinderen 
kunnen vanaf 06:30 uur gebracht worden. Er zal dan rond 07:00 uur gezamenlijk ontbeten worden.  
Indien uw kind na 07:45 uur gebracht wordt kan het niet meer mee ontbijten, omdat het lokaal vanaf  
die tijd gereed gemaakt moet worden voor school. De kinderen worden tijdig voor aanvang van de 
school door de pedagogisch medewerker van de BSO naar de klas gebracht. De kinderen tot met 
groep 2 worden door de pedagogisch medewerker gebracht en vanaf groep 3 mogen de kinderen 
zelfstandig naar hun groep lopen. Voorschoolse opvang kan exclusief naschoolse opvang en  
vakantieopvang afgenomen worden. 

NASCHOOLSE OPVANG EXCLUSIEF VAKANTIEOPVANG 
Naschoolse opvang exclusief vakantieopvang, komt nagenoeg overeen met de buitenschoolse opvang 
maar is exclusief opvang in de schoolvakantieweken. Dit houdt dus in dat uw kind alleen de 40 school-
weken naar de naschoolse opvang komt en in de schoolvakanties niet. 

NASCHOOLSE OPVANG INCLUSIEF 12, 9 OF 6 VAKANTIE WEKEN
Naschoolse opvang inclusief vakantie opvang komt nagenoeg overeen met het de buitenschoolse  
opvang, maar is inclusief opvang voor in de schoolvakantie weken. U kunt kiezen uit 12 weken, 9 weken 
of 6 weken opvang in de schoolvakanties.

VAKANTIEOPVANG
Heeft u geen naschoolse of voorschoolse opvang nodig? Dan kunt u uw kind ook alleen tijdens de 
schoolvakanties brengen. Wij bieden opvang aan in de schoolvakanties van 12, 9 of 6 weken vakantie. 
Tijdens de schoolvakanties is de BSO geopend vanaf 06:30 uur tot 19:00 uur. 
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Inschrijfprocedure 
AANMELDEN
Als u een rondleiding heeft gehad en uw (ongeboren) kind wilt aanmelden, dan kan dit door  
middel van het inschrijfformulier op de website of u kunt persoonlijk langskomen. Zodra wij het  
inschrijfformulier hebben ontvangen, wordt u als ouder hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld  
en nodigen wij u uit om de plaatsingsovereenkomst te komen ondertekenen. 

PLAATSING
Plaatsing van kinderen bij De Speelboom is afhankelijk van:
• De beschikbaarheid van kindplaatsen.
• Broertjes of zusjes van reeds geplaatste kinderen hebben voorrang.
• Kinderen op sociaal medische indicatie worden alleen geplaatst in overleg met de locatiemanager. 

Plaatsing geschiedt op basis van volgorde van inschrijving. De plaatsing is pas definitief indien 
de plaatsingsovereenkomst is ondertekend. Voordat de plaatsingsovereenkomst is ondertekend 
kunnen wij geen garanties geven met betrekking tot plaatsing op De Speelboom. Indien wij geen 
plek hebben op alle of bepaalde dagen, zullen wij in overleg met u, uw kind plaatsen op de wacht-
lijst. Zodra er een plaats vrijkomt, nemen wij contact met u op. Er zal dan worden geïnformeerd of u 
gebruik wenst te maken van de plaatsingsmogelijkheden. Indien u gebruik wilt maken van de plaats, 
wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. De overeenkomst kan ingaan op elk gewenst 
moment van de maand. U ontvangt de plaatsingsovereenkomst in tweevoud voor de aangeboden 
dagdelen. Beide exemplaren dienen ondertekend te worden. Eén exemplaar is voor uw eigen  
administratie en één exemplaar is voor onze administratie. Wij kunnen ook de aanvraag van de 
kinderopvangtoeslag voor u verzorgen. Deze aanvraag wordt samen met u aangevraagd.

Indien de plaatsingsovereenkomst ondertekend is als uw kindje nog niet is geboren, dan wordt er 
een nieuwe plaatsingsovereenkomst opgemaakt zodra wij de naam en de exacte geboortedatum 
van uw kind weten. Het zou fijn zijn als u ons dit zo snel mogelijk laat weten nadat uw kind geboren is. 
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Wenprocedure
INTAKEGESPREK EN WENPROGRAMMA
Een maand voordat de plaatsingsovereenkomst ingaat, wordt u gebeld voor een intakegesprek. 
Tijdens het intakegesprek willen wij van de ouders zoveel mogelijk informatie inwinnen over het kind, 
zodat de overgang van de thuissituatie naar de kinderopvang zo goed mogelijk verloopt. Verder 
geven wij de ouders informatie over de werkwijze van onze kinderopvang. Elk kind heeft een vaste 
mentor op de groep. De mentor van uw kind zal ook het intakegesprek met u voeren. Naast de 
praktische zaken vanuit De Speelboom zal het intakegesprek gaan over slaapgewoonten, voeding, 
interesses/ontwikkeling van het kind, eventuele allergieën, wel of geen medicijngebruik etc. Om het 
kind te laten wennen op de groep bespreekt de pedagogisch medewerker het wenprogramma met 
u. Het wennen vindt plaats voordat de plaatsingsovereenkomst ingaat en is kosteloos. 

WENNEN KINDERDAGVERBLIJF
De eerste dag komt de ouder samen met het kind voor het intakegesprek. Zo kunt u samen met uw 
kind wennen aan de omgeving. En is het voor uw kind een vertrouwd gevoel dat u er nog bij bent.  
De tweede en derde keer gaat de ouder na korte tijd weg en zal het kind kennis maken met het 
dagprogramma van De Speelboom. Het wennen duurt maximaal 3 uur en is doorgaans van 09:00 uur 
tot 12:00 uur. Andere tijd is ook mogelijk in overleg met de ouder. Is het nodig dat een kind nog een 
keer komt wennen dan kan dit wederom maximaal 3 uur. 

WENNEN OVERGANG NIEUWE GROEP KINDERDAGVERBLIJF
Als het kind overgaat naar een andere leeftijdsgroep, gaat het eerst een paar keer wennen op de 
andere groep. Duur en tijd van wennen op een andere groep kan per kind verschillen en gaat in 
overleg met u en de mentor van uw kind. Voorafgaand aan het wennen op de andere groep is er 
een intakegesprek met de nieuwe mentor van uw kind op de andere groep. U heeft als ouder ook 
een afrondend gesprek met de mentor van uw kind. Tevens vindt er een overdracht plaats tussen 
de beide mentoren van de groepen over uw kind, voorafgaand aan het intakegesprek met u als 
ouder.

WENNEN BUITENSCHOOLSE OPVANG 
Voordat de plaatsingsovereenkomst ingaat, komt uw kind een keertje wennen. In overleg met de 
mentor van uw kind spreekt u een dag af. U haalt die dag uw kind zelf op van school en brengt uw 
kind naar de BSO. Rond 17:00 uur kunt u uw kind weer ophalen. Tijdens het wennen besteden wij extra 
aandacht aan het leren kennen van de andere kinderen op de BSO. Wij begeleiden uw kind om alles 
te leren verkennen in de groep. 
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Pedagogische aspecten 
SAMENVATTING PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN
De pedagogische informatie in deze brochure is een korte samenvatting van de belangrijkste 
onderwerpen uit ons pedagogisch beleidsplan. De uitgebreide versie van dit beleidsplan is op te 
vragen op de locatie of te downloaden van onze website www.kinderspeelboom.nl. 

VISIE
De Speelboom vindt dat kinderopvang voor ieder kind toegankelijk moet zijn. Een kind moet zich 
veilig voelen en zijn talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Elk kind is uniek en ontwikkelt zich op  
zijn/haar eigen manier en zijn/haar eigen tempo. De Speelboom biedt kindgerichte activiteiten aan,  
om de ontwikkeling van het eigen individu te stimuleren. Wij vinden het belangrijk dat een kind  
spelenderwijs ontdekt en leert, met de juiste begeleiding van de pedagogisch medewerker.

Veiligheid bieden aan de kinderen, staat centraal bij De Speelboom. Elke groep heeft vaste  
pedagogisch medewerkers, die zoveel mogelijk op vaste dagen en vaste uren aanwezig zijn.  
Er wordt gebruik gemaakt van vaste invalkrachten, zodat de veilige hechting en het welbevinden 
van de kinderen gewaarborgd blijft. Wanneer een kind zich veilig voelt, kan een kind zich namelijk 
optimaal ontplooien en zijn eigen talenten ontwikkelen. 

Kinderen kunnen bij ons zichzelf zijn en zich vrij en onbevangen in hun eigen tempo en vanuit hun 
eigen belevingswereld ontwikkelen. Respect en gelijkwaardigheid staat hierbij centraal. We werken 
met pedagogische invloeden van Thomas Gordon, Reggio Emilia en Lev Vygotsky. 

10
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COMMUNICATIE
Bij De Speelboom wordt er volgens de Thomas Gordon methode gewerkt. De kern van de methode 
van Thomas Gordon is communicatie op een respectvolle manier. De Gordonmethode maakt  
duidelijk dat door gebruik te maken van enkele ‘technieken’, men een kind op een positieve manier 
kan helpen opgroeien. Men kan het zelfvertrouwen van kinderen versterken, het kind het gevoel  
geven de moeite waard te zijn. Bijvoorbeeld door op een specifieke manier te luisteren naar het 
kind. Maar ook door hoé je grenzen stelt.

EMOTIONELE VEILIGHEID 
Een veilige, vertrouwde omgeving is de eerste voorwaarde voor kinderen om zich te kunnen 
ontwikkelen, elkaar te ontmoeten en om vrij te kunnen spelen. Daarom hebben wij op iedere groep 
vaste (inval) pedagogisch medewerkers op vaste dagen, waarmee een kind een vertrouwensband 
kan opbouwen. Elk kind heeft een eigen mentor, die de ontwikkeling en welbevinden van het kind 
observeert, registreert en met u als ouder bespreekt. Het bieden van een vast dagprogramma 
met daarin vaste rituelen biedt een kind herkenbaarheid en vertrouwen. Door positieve respons en 
bevestiging van gedrag leren kinderen dat ze als individu waardevol en uniek zijn. Ze ontwikkelen 
hierdoor een positief zelfbeeld en voelen zich thuis bij De Speelboom.

PERSOONLIJKE COMPETENTIES
Zelfvertrouwen, zelfstandigheid, flexibiliteit en creativiteit zijn voorbeelden van persoonlijke  
competenties. Wij bieden kinderen de mogelijkheid om te ontdekken, te ervaren en hun persoonlijke 
grenzen te verleggen. Dit gebeurt door het stimuleren van de zone van de naaste ontwikkeling:  
het stimuleren van ontwikkeling waar nog ondersteuning bij nodig is. 

SOCIALE COMPETENTIES
Met ‘sociale competentie’ bedoelen wij de vaardigheden die nodig zijn voor het kind om een eigen 
persoonlijkheid te ontwikkelen die overeenkomt met de verwachtingen en gedragingen vanuit de 
maatschappij(omgeving). De volwassenen om hem heen, zoals de ouders en de pedagogisch  
medewerkers begeleiden het kind hierbij door als voorbeeld te fungeren. Het kind ziet hoe een 
pedagogisch medewerker een kind troost of een praatje maakt met een ouder. Het kind leert op 
deze wijze sociale regels, normen en waarden. De sociale competentie gaat dus met name over de 
ontwikkeling van begrip voor anderen en een positieve houding in sociale situaties.
De emotionele ontwikkeling op dit gebied gaat over het leren kennen, herkennen en begrijpen van 
eigen gevoelens. Juist om beide aspecten zo goed mogelijk te begeleiden heeft de pedagogisch  
medewerker aandacht voor zowel de sociale als de emotionele leermomenten van het individuele 
kind. Samenspel wordt gestimuleerd, maar tevens moet er ook ruimte zijn voor vrij spel of om het 
kind de keuze te laten maken om niet mee te doen met een groepsactiviteit.

NORMEN EN WAARDEN, CULTUUR 
Bij De Speelboom is er een diversiteit aan kinderen van verschillende culturen en geloofsovertuigingen 
aanwezig. Alle kinderen mogen en kunnen met elkaar spelen. De normen en waarden die we  
overbrengen hebben te maken met de manier waarop wij menen dat we met elkaar en met de  
omgeving om moeten gaan. De kinderopvang is een samenleving waar verschillende culturen,  
normen en waarden elkaar ontmoeten. Naast ouders zijn de pedagogen belangrijk voor morele  
ontwikkeling van de kinderen. Kinderen leren van volwassenen de grenzen tussen goed en kwaad, 
dat iedereen verschillend is, maar er wel bij hoort en het verschil tussen mogen en moeten. 
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Kinderdagverblijf 
DAGINDELING BABY EN PEUTERGROEPEN 

Dagindeling 0-1 jaar 
Op de babygroep wordt uitgegaan van de eigen behoeften en het eigen ritme van het kind.  
De pedagogen passen de tijden van voeding en slapen zoveel mogelijk aan bij de tijden die het  
kind thuis is gewend. Uitgangspunt is een liefdevolle verzorging.
Bij de dreumessen en peuters wordt het ritme bepaald door een dagschema. Dit geeft de kinderen 
een bekend en vertrouwd gevoel. Een dag bij De Speelboom ziet er als volgt uit:

Dagindeling 1 jaar tot 4 jaar 
06.30 – 09.00 uur Binnenkomen van de kinderen en ouders.
09.00 – 09.30 uur  Dagopening (liedjes zingen, voorlezen, weer benoemen, tellen etc.),  

fruit eten met thee of water. 
09.30 – 09.45 uur  Naar het toilet en verschonen van de kinderen.
09:45 – 10:00 uur Lekker Fit! activiteit.
10:00 – 11.30 uur Kleintjes slapen, vrij spel, knutselen, buiten spelen.
11:15 – 11:30 uur Early Bird (vanaf 2 jaar). 
11.30 – 12.00 uur Warme maaltijd met halfvolle melk.
12.00 – 12.15 uur Verschonen, toiletgang.
12.15 – 15.00 uur Slapen, vrij spel, indien mogelijk buitenspelen.
15.00 – 15.15 uur 3 uurtje eten (cracker + bakje yoghurt).
15:15 – 15:30 uur Lekker Fit! activiteit. 
15.30 – 16.30 uur Activiteit, buitenspelen, vrij spelen.
16.30 – 16.45 uur Verschonen en toiletgang.
17:00 – 17.15 uur Rauwkost moment o.a.: komkommer, paprika, tomaat met water/thee. 
17.15 – 19.00 uur Vrij spel, binnen-/buitenactiviteiten.

ACTIVITEITEN BABY’S EN PEUTERS
Elke 4 tot 6 weken wordt er een nieuw thema aangeboden. Buiten de reguliere feesten als Pasen, 
sinterklaas en kerst, worden er minimaal zes andere thema’s jaarlijks behandeld. De seizoenen  
komen elk jaar terug in de thema’s en verder kijken we wat er leeft bij de kinderen en sluiten we 
daaropaan. Door te werken met thema’s ontdekken de kinderen nieuwe woorden en begrippen  
en leren ze deze te begrijpen. Het aanbod van materiaal is zodanig dat kinderen deze leren  
ontdekken en gebruiken. Het werken met herhaling van woorden en begrippen in het thema maakt 
dat de kinderen zich sneller begrippen eigen maken. Ook maken de pedagogen uitdagende hoeken 
in de groep waar de kinderen hun fantasiespel verder kunnen ontwikkelen. Bij het uitvoeren van de 
activiteiten staat het bezig zijn, het leren en plezier beleven centraal.

12
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Bij de baby’s staat met name het ontdekken van de materialen centraal. Heerlijk kliederen met zand 
en lijm, verf en handjes. Bij de peuters staat ontdekken nog steeds centraal, ken, maar leren ze ook 
de diverse technieken zoals knippen, plakken, kleuren, verven, scheuren etc. Door het ontdekken van 
het materiaal leren kinderen de ongekende mogelijkheden van de diverse materialen. Waardoor 
kinderen tot de mooiste creaties komen en wij ons zelf telkens weer verbazen over de kleine en 
grote kunstenaars.

PEUTERPROGRAMMA
Wij vinden het belangrijk dat de talenten van kinderen zoveel mogelijk tot ontplooiing komen.  
Voor de peuters hebben wij een speciaal ontwikkeld peuterprogramma, waarin de peuters op 
gestructureerde wijze gestimuleerd worden op het gebied van de cognitieve (o.a. rekenen), taal, 
creatieve, motorische en de sociale ontwikkeling. Dit doen we met behulp van de peuterleerlijnen 
van de CED- groep. Er wordt gekeken naar wat een beginnende peuter, een midden peuter en een 
oudste peuter zou moeten kunnen en welke vaardigheden hierbij horen. 
Ieder kind werkt aan zijn eigen individuele leerdoelen/vaardigheden in groepsverband en volgt 
zijn/haar eigen tempo hierin. Binnen De Speelboom wordt er op een methodische manier aan de 
leerdoelen van jonge kinderen gewerkt. Dit wordt ook wel “opbrengst gericht werken” genoemd. 
Deze methode wordt voornamelijk gebruikt om toe te werken naar wat de peuters allemaal zouden 
moeten kunnen op de basisschool. Om een kind goed in te kunnen delen in de juiste groep van hun 
niveau, wordt van tevoren door de pedagogisch medewerker data (observaties, registraties etc.) 
verzameld over de ontwikkeling van het kind. 

Er zijn drie verschillende groepen: 
1.  Basis: deze is bedoeld voor de hele groep of het grootste gedeelte van de groep. Deze groep 

vormt de kern. 
2. Intensief: deze groep is bedoeld voor kinderen die meer begeleiding en/of tijd nodig hebben. 
3. Verdieping: deze is bedoeld voor de kinderen die meer uitdaging nodig hebben. 

Binnen de Speelboom kijken we dus naar bij welke groep een kind hoort. Voor kinderen die zich 
bijvoorbeeld sneller ontwikkelen is het belangrijk dat ze meer uitdaging krijgen dan kinderen die 
zich gemiddeld ontwikkelen. Voor kinderen die zich langzamer ontwikkelen is het belangrijk dat zij 
bijvoorbeeld meer herhaling aangeboden krijgen. Hierdoor wordt er binnen de Speelboom kind 
volgend gewerkt en goed voorbereid op de basisschool. 
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OPEN DEUREN BELEID
Binnen De Speelboom werken wij met een “open deuren beleid”. Alle groepen zijn verbonden met 
elkaar door schuifdeuren met veiligheidsglas erin . Zo kunnen de kinderen van de babygroep, bij de 
peutergroep spelen en andersom. Broertjes en zusjes kunnen elkaar ook zien en bij elkaar spelen. 
Hoe lang en hoe vaak het spelen het spelen gebeurt op de andere groep is ter beoordeling van de 
pedagogen. Meestal gebeurt dit wel als het rustig is op de groep, het leidster/kind ratio dit toelaat. 
De pedagogen houden hierbij het welbevinden en de veiligheid van het kind goed in de gaten. Als 
een kind van de ene groep naar de andere groep overgaat is hierdoor de overstap wel vele malen 
makkelijker voor een kind, omdat ze de andere groep al kennen. Kinderen uit alle groepen kunnen 
elkaar ook ontmoeten tijdens het buitenspelen, spelen in de hal en/ of bij bijzondere activiteiten in 
verschillende groepen. 

EARLY BIRD (ENGELS VOOR PEUTERS)
Benny’s Playground is een Engelstalig activiteitenprogramma voor peuters dat volledig aansluit bij  
de belevingswereld van jonge kinderen. Door structureel het Engels spelenderwijs aan te bieden,  
ontwikkelen de kinderen een basiswoordenschat in het Engels, waaraan zij veel plezier beleven.  
Samen met Benny, de handpop, zingen en spelen de kinderen elke dag in het Engels! 
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Buitenschoolse opvang 
DAGINDELING BUITENSCHOOLSE OPVANG 

Voorschoolse opvang (VSO)
06:30 – 08:30 uur Kinderen worden door de ouders naar de BSO gebracht. Kinderen worden  
opgevangen voor schooltijd en op tijd naar school gebracht. De kinderen krijgen in de ochtend  
een ontbijt tot 7.45 uur aangeboden en mogen vrij spelen totdat ze naar school worden gebracht.

Naschoolse opvang (NSO)
Vanaf wanneer de school uit is, worden de kinderen opgehaald en naar de BSO gebracht. 
15:30 uur  Kinderen gaan met elkaar aan tafel voor een gezellig samenzijn. Er is tijd voor 

gesprekjes met de kinderen. Er wordt fruit en crackers gegeten en water of thee 
gedronken.

16:00 uur  Kinderen mogen kiezen wat ze willen doen: vrij spelen in de groep of buiten of  
meedoen met de workshops/activiteiten. 

17:00 uur Rauwkost moment o.a.: komkommer, paprika, tomaat met water/thee.
18:00 uur Warme maaltijd.
Tot 19.00 uur  Kinderen mogen kiezen wat ze willen doen: vrij spelen in de groep of naar buiten of 

activiteiten doen.

Naschoolse opvang (NSO) op de woensdagmiddag 
Vanaf wanneer de school uit is, worden de kinderen opgehaald en naar de BSO gebracht.
12:15 uur   Gezamenlijk aan tafel om te eten en te drinken. De kinderen krijgen een warme 

maaltijd aangeboden.
12:45 - 15:00 uur  Kinderen mogen kiezen wat ze willen doen: vrij spelen in de groep of buiten, mee-

doen met een activiteit/workshop. Spelen in het park, naar de speeltuin, de kinder-
boerderij of naar de bibliotheek, zijn opties voor activiteiten buiten de BSO-locatie.

15.00 uur Gezamenlijk aan tafel voor iets te drinken en crackers eten. 
17:00 uur Rauwkost moment o.a.: komkommer, paprika, tomaat met water/thee.
18:00 uur Warme maaltijd.
Tot 19:00 uur  Kinderen mogen kiezen wat ze willen doen: vrij spelen in de groep of buiten of  

meedoen met de workshops/activiteiten.

Dagindeling vakanties en studiedagen
06:30 - 09.30 uur Kinderen kunnen worden gebracht.
09.30 uur Gezamenlijk aan tafel voor een kringgesprekje en om te drinken en een stuk fruit. 
10:00 tot 17:00 uur  Vrij spelen, georganiseerde activiteiten of een gezamenlijk uitje. (zie activiteiten 

vakantie programma).
12.00 uur Warme maaltijd met drinken.
15.00 uur Gezamenlijk aan tafel voor iets te drinken en crackers eten. 
17:00 uur Rauwkost moment o.a.: komkommer, paprika, tomaat met water/thee.
18:00 uur Broodmaaltijd en drinken. 
16:00 tot 19:00 uur  Kinderen kunnen worden opgehaald.

15
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ACTIVITEITEN BUITENSCHOOLSE OPVANG
Samen met de aanwezige kinderen wordt er bepaald hoe de tijd op de BSO wordt ingevuld.  
Wekelijks is er een activiteitenprogramma, die op het mededelingenbord hangt. De kinderen zijn vrij 
in hun keuze of ze hieraan mee willen doen. Binnen ons activiteitenprogramma is er ruimte voor  
rituelen, zoals verjaardag vieren en het vieren van allerlei bijzondere feestdagen. Kinderen op de 
BSO mogen kiezen voor vrij spel of meedoen aan een activiteit/workshop. In hun vrij spel kunnen ze 
hulp en/of ondersteuning krijgen van de leidster bv. samen voetballen, spelletje doen etc. De leidster 
heeft ten aanzien van het vrije spel een meer ondersteunende en begeleidende rol.

Dagelijks worden er activiteiten/workshop aangeboden, die elke maandag op het mededelingenbord 
gepresenteerd worden en 1 maal per maand in de nieuwsbrief aan de ouders gecommuniceerd  
worden. De workshops die worden aangeboden, kunnen éénmalig gegeven worden of een duur 
hebben van ten minste van 4 à 6 weken. In samenwerking met de Schoolsportvereniging Play Fit 
worden er diverse sportactiviteiten georganiseerd, waar de kinderen zich voor kunnen aanmelden. 
Deze activiteiten vinden plaatst op de school zelf, of in de naast gelegen gymzaal. De pedagogisch 
medewerker brengt de kinderen naar de sportlocatie en haalt de kinderen daar ook weer op.  
Bij het aanbieden van de activiteit/workshop wordt er rekening gehouden dat de vier ontwikkelings-
gebieden aan bod komen. De vier ontwikkelingsgebieden waar aandacht aan besteed wordt zijn  
de cognitieve ontwikkeling, taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en lichamelijke  
ontwikkeling. En vooral veel plezier!

De workshops hebben ander andere de volgende thema’s:
• Kook workshops.
• Kunst workshops.
• Sport en spel workshops.
• Dans workshops.
• Theater/toneel workshops.
• Techniek/handvaardigheid workshops.
• Muziek workshops.

De workshops kunnen worden gegeven door professionals die bijvoorbeeld dansles, sportlessen, 
yoga etc. verzorgen. Het is niet verplicht om mee te doen aan een workshop. Het blijft tenslotte vrije 
tijd voor de kinderen. We stimuleren de kinderen wel om dingen te proberen die voor hen nog  
onbekend zijn.  

16
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De opvoedingsdoelen die we willen bewerkstelligen met de workshops zijn de volgende:
•  Kinderen leren om respect te hebben voor de natuur en duurzaam gebruik te maken van  

materialen d.m.v. kosteloos materiaal te recyclen in plaats van weg te gooien.
•  Creativiteit van kinderen stimuleren. Een melkpak of oude spijkerbroek kan een tas worden,  

van rubber kun je oorbellen maken etc. 
•  Leidsters inspireren kinderen, maar het denkproces en het creëren komt vanuit de kinderen, 

waardoor ieder kind tot een ander resultaat kan komen.
•  Doordat een kind zelf mag creëren wordt de eigenwaarde van een kind vergroot. Een kind  

mag zelf op ontdekkingstocht gaan, materialen en technieken beter gaan leren beheersen en  
uiteindelijk tot een uniek resultaat komt. Hierdoor beleven kinderen veel meer plezier aan  
creativiteit dan dat zij een voorbeeld moeten volgen.

•  Kinderen actief bezig te laten zijn met dat wat ze leuk vinden. De workshops worden zoveel  
mogelijk afgestemd op de behoefte en interesse van de kinderen.  

•  Talenten ontwikkelen van kinderen. Door zoveel mogelijk diverse workshops aan te bieden, leren 
kinderen ook ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze wellicht ook talent voor hebben. Een kind 
die nooit in aanraking komt met een gitaar zal nooit ontdekken dat hij talent heeft om gitaar te 
kunnen spelen. 

17
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Praktische zaken
LEKKER FIT! 
De Speelboom is een Lekker Fit organisatie. Rotterdam Lekker Fit Is een programma van de  
gemeente Rotterdam om Rotterdamse kinderen fitter te maken. Fitte kinderen zitten lekkerder in 
hun vel, doen beter mee en blijven ook in de toekomst vaak gezonder. Samen met de ouder zorgt 
een Lekker Fit organisatie voor een gezonde leefstijl bij het kind. Een kind dat van kleins af aan 
gezonde gewoontes aanleert, heeft daar nu én later veel profijt van. Iedere dag bieden we op de 
Speelboom een Lekker Fit activiteit aan, die aansluit op het niveau van het kind en verrijkt is met 
taal. Alle kinderen en pedagogen doen mee met de Lekker Fit activiteit, waardoor het plezier in 
bewegen wordt vergroot bij het kind. 

VERJAARDAGEN EN AFSCHEID IN DE GROEP
Jarig zijn is iets speciaals. Wij vinden het erg leuk als een kind zijn/haar verjaardag op  
De Speelboom viert. Wij vieren de verjaardag van een kind in de groep. Er worden liedjes  
gezongen voor de jarige, er is een speciale feeststoel, een cadeautje en we hangen slingers op.  
Bij een verjaardag hoort ook wat lekkers. Aangezien wij een Lekker Fit organisatie zijn, is het is  
fijn als ouders met de pedagoog van de groep overlegt welke traktatie er geschikt is. Op beide  
locaties hangt bij de ingang een informatie rek met kaarten waarop allerlei gezonde traktaties staan. 
Voorbeelden van traktaties kunnen zijn: een doosje rozijntjes, kleine krentenbol, rauwkost of iets  
van fruit. 

VOEDING 
Binnen De Speelboom wordt er gewerkt volgens de richtlijnen vanuit het voedingscentrum.  
Deze richtlijnen staan uitgebreid beschreven in ons voedingsbeleid. Deze kunt u inzien op het  
informatiebord. Hierin staat bijvoorbeeld beschreven wat een kindje tot 1 jaar allemaal wel en  
allemaal nog niet mag eten.

Aangezien we een Lekker Fit organisatie zijn, hebben de kinderen naast het gezonde eten ook  
gezonde eetgewoontes. Er is veel variatie en er wordt op vaste momenten gegeten en gedronken. 
Daarnaast bieden we als lunch een warme maaltijd aan die elke dag vers bereid wordt. Er wordt 
hierbij gevarieerd voedsel gekookt en rekening gehouden met de dagelijkse aanbevolen hoeveel-
heid groentes voor uw kind. Bij het bereiden van deze maaltijden wordt er rekening gehouden met 
allergieën en geloofsovertuigingen. Bij de buitenschoolse opvang wordt er op woensdagmiddag en 
in de vakanties een warme maaltijd aangeboden.
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KINDEREN HALEN/BRENGEN
Voor het halen en brengen van de kinderen heeft De Speelboom een aantal regels opgesteld:
•  Kinderwagens kunt u in de gang neerzetten, niet de speelhal in rijden, dit in verband met de hygiëne.
•  Laat als ouders geen tassen onbeheerd staan: er kunnen spullen inzitten die gevaar op kunnen 

leveren voor de kinderen (denk aan sigaretten, medicijnen etc.).
•  Wanneer een kind door iemand anders dan de ouders zelf wordt opgehaald, moet dit altijd gemeld 

worden bij de leidsters, anders wordt het kind niet meegegeven.
•  Wij stimuleren de kinderen om zelf hun jas en schoenen aan te doen. Wij zouden het fijn vinden,  

als u dit ook doet. Zelfstandigheid vergroot de eigenwaarde van een kind en het is erg belangrijk 
om de zelfstandigheid te bevorderen. 

•  Bij alle groepen begint het dagprogramma om 09:00 uur. Wij vinden het daarom belangrijk, dat de 
kinderen voor 09:00 uur binnen zijn, anders wordt de groep gestoord.

•  Ben u later dan 09:00 uur geef dit dan altijd even telefonisch door aan de groepsleiding, zodat zij 
rekening kunnen houden met het wel of niet komen van een kindje. Zij kunnen dan ook kijken naar 
wat de beste tijd is, dat u uw kind kan brengen i.v.m het dagprogramma. 

De kinderen in de BSO worden door ons lopend of door eigen auto’s van school gehaald en kunnen 
door ouders van 15:00 uur tot 19:00 uur worden opgehaald. 

De kinderen in de VSO kunnen vanaf 06:30 uur worden gebracht of zelfstandig binnen komen.  
De pedagogisch medewerkers begeleiden hen dan naar school. 

RUILBELEID
Als er geen gebruik wordt gemaakt van de dag waarop de kinderen zouden komen, dan vervalt 
deze dag automatisch. Als extra service biedt De Speelboom de mogelijkheid om te ruilen. Indien 
het kind twee dagen vaste dagenopvang heeft, dan mag het 6 keer per jaar ruilen. Wanneer het 
kind drie vaste dagen of meer komt, kan er maximaal 12 keer per jaar een dag geruild worden, mits 
de planning op de groep dit toelaat. De ruildag kan aangevraagd worden bij de pedagoog van de 
groep. Deze zal kijken in de planning of het mogelijk is. De ruildag kan in dezelfde week, ervoor  
of erna worden gebruikt. Dagen kunnen niet opgespaard worden. Alle nationale vastgestelde feest-
dagen vallen niet onder het ruilbeleid. De ruildagen worden bijgehouden op een ruildagenkaart,  
die ouders aftekenen. 

EXTRA DAGEN 
Indien ouders gebruik willen maken van een extra dag of dagdeel, dan kan dit mits de planning dit 
toelaat. Ouders kunnen dit aan de pedagoog van de groep vragen. Zij kijkt of het mogelijk is en zal 
de extra dag bevestigen. De extra dag zal los gefactureerd worden.
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ZIEKTE
Met betrekking tot (infectie)ziekten en hygiëne op het kinderdagverblijf en BSO houden wij ons aan 
de richtlijnen die opgesteld zijn in de meest recente versie van de gids “Gezondheidsrisico’s in een 
kindercentrum of peuterspeelzaal”. Deze gids van het RIVM vervangt de Gids Jeugd en Gezondheid 
van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Sommige infectieziekten kunnen een extra risico met zich mee-
brengen voor zwangere vrouwen en jonge baby’s. Wij vragen u dan ook infectieziektes altijd te 
melden bij de pedagogen of het management.

Wij vinden een kind ziek indien het kind: 
• Te ziek is om aan het dagprogramma deel te kunnen nemen.
• De zorg zodanig nodig is dat deze niet door de pedagogen op te vangen is.
• De gezondheid van de andere kinderen in gevaar komt.
• Wanneer een kind 38 graden koorts of hoger heeft. 
• Continue 1 op 1 aandacht en verzorging van de pedagogisch medewerker nodig heeft. 

Wanneer nemen wij contact op met de ouders in geval van ziekte:
•  Wanneer er 38 graden wordt gemeten, worden ouders geïnformeerd door middel van telefonisch 

contact. 
•  Wanneer er 38.5 graden koorts gemeten wordt, nogmaals telefonisch contact met de ouders en de 

vervolg stappen worden besproken. 
•  Bij de eerste diarree luier wordt de ouder geïnformeerd en voorbereid op wat de maatregelen zijn 

als het kind vaker diarree krijgt. 
•  Bij de tweede diarree luier wordt de ouder nogmaals gebeld en worden de vervolg stappen  

besproken met de ouders. 

Wanneer moet een kind opgehaald worden en mag het niet komen in geval van ziekte
• Wanneer er 38.5 graden koorts gemeten wordt, moet het kindje direct worden opgehaald.
•  Wanneer het kindje met 38,5 graden koorts naar huis wordt gestuurd, dan mag het kindje  

weer komen wanneer het één dag koortsvrij is. 
•  Bij de tweede diarree luier moet het kindje direct opgehaald worden in verband  

besmettingsgevaar voor zowel pedagogisch medewerkers als andere kinderen uit de groep.
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MEDISCHE ASPECTEN
Kinderen die medicijnen krijgen voorgeschreven op doktersrecept, die kunnen ook bij De Speelboom 
hun medicijnen toegediend krijgen. Wij geven echter geen medicijnen die niet op doktersrecept  
gegeven worden. De Speelboom aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor het niet juist  
toedienen van medicijnen. De ouders dienen hiertoe een verklaring te ondertekenen. Zelfmedicatie, 
zoals bijvoorbeeld paracetamol, dienen wij niet toe. Voor meer informatie met betrekking tot ziekte 
verwijzen wij u door naar het pedagogisch beleidsplan. U kunt dit op kantoor ter inzage zien of op 
www.kinderspeelboom.nl 

VACCINATIEBELEID DE SPEELBOOM
De branchevereniging maatschappelijk opvang, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
en de GGD maken zich zorgen over de afnemende vaccinatiegraad en de gevolgen hiervan voor 
de kinderen op kinderdagverblijven. De reden voor de zorg komt doordat er in toenemende mate 
kinderziektes voorkomen, waarvoor kinderen juist ingeënt kunnen worden. Op diverse plekken in 
Nederland en met name op kinderdagverblijven zijn er diverse uitbraken van kinderziektes  
geweest. Deze kinderziektes zijn zeer gevaarlijk voor de gezondheid van kinderen en kunnen zelfs 
een dodelijke afloop tot gevolg hebben.

Zowel de branchevereniging maatschappelijke opvang, het RIVM en de GGD adviseert ouders om 
hun baby’s in te laten enten zodat de kinderen beschermd zijn tegen bijvoorbeeld een mazelen 
uitbraak in Nederland. Het RIVM adviseert zelfs om baby’s vervroegd te laten vaccineren als de 
kinderen naar landen reizen waar de mazelen zijn uitgebroken. 

In Frankrijk en Italië is er al een vaccinatieplicht en Nederland overweegt dit ook in te stellen.  
Momenteel mogen kinderdagverblijven kinderen niet weren die niet gevaccineerd zijn, maar op 
advies van de GGD mogen zij in samenspraak met ouders en de oudercommissie hier wel beleid op 
maken. 

Door de veelvuldige uitbraken van de kinderziektes op kinderdagverblijven hebben ook de ouders 
en oudercommissie van De Speelboom hun zorg geuit. In samenspraak met de oudercommissie 
heeft De Speelboom besloten om een vaccinatiebeleid op te stellen. Het advies van RIVM en GGD is 
leidend geweest voor het opstellen van dit vaccinatiebeleid. Als ouders een rondleiding aanvragen, 
wordt er altijd verteld dat wij geen ongevaccineerde kinderen aannemen. Zij ontvangen de locatie 
informatie waarin het vaccinatiebeleid is opgenomen. De Speelboom heeft de zorg om een goede 
gezondheid voor alle kinderen te waarborgen en dit willen wij onder meer waarborgen door 100%  
gevaccineerde kinderen binnen de opvang te hebben. 
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Kwaliteit, veiligheid & communicatie 
REGELGEVING, KWALITEIT EN VEILIGHEID
Sinds de opening van De Speelboom zijn wij aangesloten bij het kwaliteitsconvenant dat is  
afgesloten tussen de ondernemers en belangenorganisaties in de kinderopvang. De Speelboom 
staat voor kwalitatief hoogwaardige kinderopvang en buitenschoolse opvang. Ouders vertrouwen 
hun dierbaarste(n) aan ons toe en wij willen dat vertrouwen waar maken door op alle aandachts- 
gebieden kwaliteit te bieden. Beide locaties van De Speelboom staan onder toezicht van de GGD van 
de desbetreffende gemeente, het eigen Speelboom-kwaliteitssysteem en de bijbehorende interne 
audits, eigen periodieke controle bezoeken door de pedagogisch coach en locatiemanager en de 
oudercommissie. 

Daarnaast zijn alle medewerkers, stagiaires en vrijwilligers in het bezit van de Verklaring omtrent 
gedrag (VOG) en staat iedereen ingeschreven in het Personen Register Kinderopvang. 
Bovendien voldoen allebei de locaties van De Speelboom aan de brandveiligheidseisen en zijn er  
per locatie voldoende pedagogisch medewerkers aanwezig die in het bezit zijn van diploma  
kinder-EHBO en/of bedrijfshulpverlening. 

HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector)
De Speelboom heeft een HKZ keurmerk. Dit keurmerk staat voor duurzame kwaliteitsverbetering  
in zorg en welzijn: De Speelboom is onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk kunnen 
organisaties laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de 
eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en belangenorganisaties.

Klachtenregeling 
Hoewel wij er alles aan doen om eventuele klachten van ouders te voorkomen beschikt De Speel-
boom over een wettelijke verplichte klachtenregeling. Indien u als ouder klachten heeft dan kunt  
zich altijd wenden tot de pedagogisch medewerker of de locatiemanager. Indien de aard van de 
klacht dermate ernstig is dat een objectieve beoordeling hiervan niet door De Speelboom gedaan 
kan worden, dan kunt u een klacht indienen bij de ‘geschillencommissie kinderopvang’. Hier kunt u  
als ouder rechtstreeks uw klacht indienen. Het interne klachtenreglement en de procedure  
bevinden zich op de locatie. 

In het geval van een klacht zullen wij er echter alles aan doen om deze gezamenlijk met u op te  
lossen en ervoor te zorgen dat de klacht zich niet meer voordoet. 

Informatieoverdracht ouders
Wij vinden het van groot belang dat er een goede samenwerking is tussen de ouder en de  
pedagogisch medewerker van de groep. Een goed contact tussen ouders en pedagogen is van 
belang voor een optimale afstemming tussen de thuissituatie en bij ons op het dagverblijf.
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De informatievoorziening aan de ouders vindt op de volgende wijze plaats:
• Kennismakingsgesprek.
• Wenperiode.
•  Haal- en brengtijden (pedagogen en ouders brengen elkaar op de hoogte van de laatste  

belevenissen en/ of bijzonderheden van het kind).
•  Eén keer per jaar een 10- minuten gesprek (rond de verjaardag van uw kind) over het welbevinden 

van het kind, het observatie formulier KIJK wordt dan ook doorgenomen.
•  Gesprek(je) op afspraak (bij zorg m.b.t. ontwikkeling, gezondheid of gedrag van het kind).
•  Voortgangsschrift (kinderen onder 1 jaar). 
•  Via telefoon (overleg). 
•  Ouderavond. 
•  Maandelijks een nieuwsbrief vanuit kantoor met praktische mededelingen (via de email).
•  Maandelijks een nieuwsbrief vanuit de groepen met informatie m.b.t. groepszaken (via de email).
•  Via het informatiebord dat bij de ingang van de locatie geplaatst is.

Oudercommissie
Binnen beide locaties is er een oudercommissie, die de belangen van de kinderen en de ouders  
behartigt. In de oudercommissie zitten op dit moment 4 leden. U vindt de namen en telefoon- 
nummers van de OC-leden op het algemene bord bij de ingang. 
Daarnaast heeft de oudercommissie ook een adviserende rol binnen De Speelboom. Zij denken mee 
over het kwaliteitsbeleid, het pedagogisch beleidsplan etc. Het advies van de oudercommissie wordt 
door de directie van De Speelboom zwaarwegend meegenomen in haar besluitvorming omtrent 
deze beleidsvormen. De oudercommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en één tot drie 
leden. De oudercommissie voert minimaal drie keer per jaar overleg met elkaar. Op verzoek van de 
oudercommissie kan de locatiemanager van De Speelboom, deelnemen aan het overleg om uitleg te 
geven over zaken of om een bepaald standpunt te onderbouwen.
Indien u geïnteresseerd bent om lid te worden van de oudercommissie, kunt u contact opnemen met 
de locatiemanager. 

Wet op privacy
Alle medewerkers van De Speelboom hebben middels de arbeidsovereenkomst een privacy  
protocol ondertekend. Dit protocol ligt ter inzage op de locaties. In het protocol staat beschreven 
hoe om te gaan met persoonlijke en persoonsgerelateerde gegevens van ouders en kinderen en de 
administratieve verwerking en bewaring ervan. Bovendien hebben zij ook te maken met de beroeps-
code kinderopvang, waarin ook regels zijn opgenomen omtrent de privacy van ouders en kinderen. 

Cameratoezicht
Op het kinderdagverblijf kunnen ouders middels een beveiligde app mee kijken binnen de leefruim-
tes van hun kind. Tijdens het intakegesprek worden de gegevens met betrekking tot de camera 
uitgewisseld met de ouder. Als ouder heeft u alleen toegang tot de speelruimtes (groepsruimte, 
speelhal en buitenruimte). De verschoningsruimte, de toiletten en de slaapruimtes kunt u niet inzien. 
De aanwezige camera’s zijn vooral bedoeld om een kijkje te kunnen nemen binnen de speelgroep 
van uw kind. Daarnaast zijn de aanwezige camera’s bedoeld om de veiligheid van de kinderen en  
de medewerkers te vergroten. Uitgebreide informatie kunt u hierover terug lezen in het protocol 
cameratoezicht. 
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Personeel
De Speelboom heeft alleen pedagogisch medewerkers in dienst die beschikken over de in de CAO 
Kinderopvang gestelde opleidingseisen. Personeel die werkzaam is bij De Speelboom is door ons 
geselecteerd op hun ervaring en de ervaring die zij als team binnen de locatie bezitten. 
Alle pedagogisch medewerkers en de locatiemanager hebben zowel een Verklaring Omtrent  
Gedrag als zich ingeschreven in het Personen Register Kinderopvang. Beide staan in verbinding  
met het ministerie van Justitie. 

Protocol Veilig vervoer
Beide locaties van De Speelboom beschikken over een veilig vervoersprotocol. Hierin staat  
beschreven hoe er te werk wordt gegaan bij het halen en brengen van en naar school maar ook 
hoe om te gaan bij uitstapjes. Dit protocol dient het personeel in acht te namen bij het ophalen en 
brengen van kinderen en bij het doen van uitstapjes. Indien u meer informatie wilt over dit protocol, 
kunt u dit opvragen bij de locatie manager. 

Verzekeringen
De Speelboom heeft voor alle medewerkers, stagiaires en kinderen een WA-ongevallenverzekering 
afgesloten, die van kracht is tijdens het verblijf. Daarnaast zijn alle ouders zelf verplicht om een 
ziektekostenverzekering voor het kind zelf af te sluiten. Wij raden het ook aan om een wettelijke 
aansprakelijkheid verzekering voor uw kind af te sluiten. 

De Speelboom is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigen van persoonlijke  
eigendommen van ouders, kinderen en medewerkers. Wij adviseren ouders om geen dure kleding  
of sieraden aan te doen bij het kindje dit ingeval van kapot gaan of kwijtraken. De ouder draagt  
zelf verantwoording voor spullen die meegenomen worden naar de opvang. Daarom adviseren  
wij ouders ook om geen eigen speelgoed mee te nemen omdat er een kans is dat het zoek of  
beschadigd raakt.  

Parkeren
Bij beide locaties van De Speelboom geldt vanaf 09:00 uur s’ ochtends tot 18:00 uur ‘s avonds betaald 
parkeren. U mag alleen parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken. 

Schoonmaak
Beide locaties worden elke dag schoongemaakt na sluitingstijd door een externe schoonmaker. 

Niet roken gebied
Op en rond beide locaties mag er niet worden gerookt. Roken gebeurt uit het zicht van de kinderen. 
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Kosten en betaling van de kinderopvang 
 
De Speelboom berekent geen inschrijf- of administratiekosten. In het tarief zijn de kosten voor luiers, 
flesvoeding, verzorgingsproducten, vers fruit, klein ontbijt, warme maaltijd, drinken, tussendoortjes, 
activiteitenprogramma en een WA - en ongevallenverzekering voor de kinderen inbegrepen.  
Maandelijks betaalt u het bedrag zoals in de plaatsingsovereenkomst is overeengekomen vooraf-
gaand aan de maand waarin uw kind opvang heeft. Ook als uw kind geen gebruik maakt van uren  
of dagen, zoals op de plaatsingsovereenkomst is overeengekomen, dient u de factuur te voldoen. 

Betalingen geschieden bij Kinderopvang De Speelboom bij voorkeur via automatische incasso.  
Het incassatienummer is NL72ZZZ638798320000. Het factuurbedrag wordt op de 26e van de maand 
voorafgaand aan de factuurperiode door ons geïncasseerd van uw bankrekening. 

U kunt ervoor kiezen om de kinderopvangtoeslag direct aan Kinderopvang De Speelboom te laten 
overmaken. In dit geval zullen wij de resterende eigen ouderbijdrage op de 26e van de maand  
incasseren. Indien u voor deze laatste optie kiest dan dient u bij de aanvraag tegemoetkoming  
kinderopvang van de belastingdienst aan te geven dat u het bedrag op de bankrekening van  
Kinderopvang De Speelboom wenst over te laten maken. Kinderopvang De Speelboom heeft een 
convenant met de belastingdienst afgesloten en voldoet aan alle eisen die hieraan gesteld worden.

Indien de factuur voor de 1ste van de maand niet (geheel) voldaan is ontvangt u een betalings-
herinnering. U heeft dan nog 2 weken de tijd om de betaling alsnog te voldoen. Indien wij na 2 weken 
nog geen betaling hebben ontvangen wordt de kinderopvang per direct opgeschort. Dit betekent 
dat uw kind niet mag komen totdat de betaling volledig is voldaan. De ouder wordt hierdoor niet van 
zijn verplichtingen ontheven en dient naast de achterstallige betaling, ook de kosten van de vereiste 
één maand opzegtermijn te betalen. Wanneer de ouder de factuur volledig heeft betaald mag het 
kind per direct weer gebruik maken van de kinderopvang. Tijdige betaling is in het belang van de 
continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening. Daarom zijn wij genoodzaakt om een strikt  
debiteurenbeleid te handhaven.

TARIEVEN 
Voor de uitgebreide tarieven verwijzen wij u naar de actuele tarievenlijst. U kunt deze opvragen bij 
de locatiemanager of inzien op www.kinderspeelboom.nl. 

WIJZIGING EN OPZEGTERMIJN
Iedere wijziging die betrekking heeft op de plaatsingsovereenkomst van uw kind kunt u per email 
door geven aan de locatiemanager. Het mailadres is info@kinderspeelboom.nl. De locatiemanager 
zal dan contact opnemen en uw wijziging bevestigen. 
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Voor opzeggen van de plaatsing of bij opzegging van dagen of dagdelen geldt in alle gevallen een 
opzegtermijn van één maand. U moet het voor de eerste van de maand of voor de zestiende van  
de maand opzeggen. Tot één maand voor de eerste dag van de plaatsing kunt u de opzegging  
kosteloos annuleren, anders bent u verbonden aan het opzegtermijn. De opzegging van de  
kinderopvang wordt schriftelijk bevestigd. 

BELASTINGDIENST
Wanneer uw kinderen naar de kinderopvang gaan, dan kunt u waarschijnlijk in aanmerking  
komen voor de kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag is geregeld in de Wet kinderopvang. 
De regeling voor de kinderopvangtoeslag is een zogenoemde “inkomensafhankelijke regeling”.  
Dit betekent dat u meer toeslag krijgt naarmate uw inkomen lager is. Niet alleen uw gezamenlijke  
inkomen is van belang voor de hoogte van de kinderopvangtoeslag, maar ook uw gezinssamen-
stelling (heeft u bijvoorbeeld een partner) en de opvanggegevens tellen mee (hoeveel uur gaan uw 
kinderen bijvoorbeeld naar de opvang). Het aantal uur waarop u recht heeft is afhankelijk van de 
ouder die het minst aantal uren werkzaam is. Indien u onverwacht werkeloos wordt, heeft u nog  
3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Deze periode kan nog verlengd worden, indien u minder 
uren heeft afgenomen in de periode dat u werkzaam was dan waar u daadwerkelijk recht op had. 
De kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen bij de belastingdienst.  

Vanaf 1 januari 2014 kunnen ouders alleen nog kinderopvangtoeslag aanvragen voor dezelfde 
maand en voor de drie maanden ervoor. Als u de kinderopvangtoeslag aanvraagt moet u er  
rekening mee houden dat de belastingdienst 6 tot 13 weken de tijd nodig heeft om een  
definitieve beschikking op te maken. Dit betekent, dat u ruim op tijd de kinderopvangtoeslag aan 
moet vragen, anders ontvangt u deze niet op tijd. Voor meer informatie hierover kunt u contact 
opnemen met de belastingdienst of kijken op www.toeslagen.nl. 

De locatiemanager op de locatie kan voor u berekenen wat uw eigen bijdrage aan de  
kinderopvangkosten is. Kinderopvang De Speelboom kan ook de toeslag bij de belastingdienst  
(elektronisch) samen met u aanvragen. 

De kosten van kinderopvang worden door ons elk jaar geïndexeerd aan de hand van het jaarlijkse 
indexcijfer van het CBS in combinatie met de loonstijgingen en de stijging van de huisvestingskosten.
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Ten slotte
Zoals heeft mogen blijken uit deze informatie brochure, willen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw  
kinderen omgaan. Ons handelen proberen wij voor u zo transparant mogelijk te maken door o.a.  
de volgende documentatie ter inzage op de locatie aan u te presenteren:
• De informatie brochure. 
• Het pedagogisch beleid.
• Gezondheid- en veiligheids beleid (ter inzage op de locatie).
• Inspectierapporten GGD (ter inzage op de locatie en de website). 
•  Het Kwaliteitshandboek met protocollen, formulieren en bijlagen volgens de normen  

HKZ Kinderopvang. 
• Nieuwsbrieven groep en management.
• Overige- en actuele informatie op de borden bij de groep.

Indien u nog vragen heeft over de dienstverlening van De Speelboom of voor meer informatie  
over de pedagogische aspecten of het pedagogisch beleid, dan kunt u contact opnemen met de 
managers op het kantoor.

Kom je  
 vriendjes  
  maken?
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