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1 Inleiding   

  

De kinderopvang wordt steeds meer als pedagogische voorziening erkend, opvang 

wordt meer opvoeden.   

De kinderopvang werd lange tijd voornamelijk gezien als middel om het buitenshuis 

werken van ouders te bevorderen.   

De laatste jaren zijn er grote vooruitgangen in de kinderopvang te zien.  

Kindvolgsystemen zijn ontwikkeld en geïmplementeerd.   

Samenwerken met ouders is in beleid vastgelegd. De groep als inspiratiebron 

voor kinderen is ontdekt en de fundamenten zijn gelegd voor en speciale 

pedagogiek voor  0- tot 12 jarigen in de groep.   

Met de ontwikkeling van het pedagogische kader kinderopvang 0-12 jaar is de 

volgende stap gezet.   

Het pedagogische kader is een gemeenschappelijk kader dat inspireert en 

ondersteunt bij het dagelijkse pedagogische werk.   

In het voor u liggende pedagogische beleidsplan is deels gebruik gemaakt van het 

pedagogische kader kinderopvang 0-12 jaar.   

Het pedagogische kader kinderopvang zal breed beschikbaar worden gesteld omdat 

dit alle mogelijkheden biedt om invulling te geven aan het professionele handelen 

binnen Kinderopvang Eigen-Wijs.   

Hiervoor is het van belang om bewust te zijn van diverse elementen, waaronder het 

eigen pedagogisch handelen.   

Dit beleidsplan biedt de kaders die aangeven waar Kinderopvang Eigen-Wijs voor 

staat, wat het de kinderen wilt bieden en hoe het samenwerkt met ouders.   

  

Verder is Kinderopvang Eigen-Wijs kleinschalige opvang in een rustige huiselijke 

omgeving waar de kinderen te maken hebben met 1 beroepskracht.  

Natuurlijk is er volop gelegenheid om te spelen met andere kinderen, te ontdekken 

en te rusten in een veilige omgeving.   

  

Maaike IJdema-Vaes  
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2 Missie Kinderopvang Eigen-Wijs   

  

2.1 Persoonlijke gegevens  

Naam: Kinderopvang Eigen-Wijs  

Adres: Palts 14A  

4388 MC Oost-Souburg 

Tel:  0118-613370  

E-mail: eigen-wijs@zeelandnet.nl  

Web: www.kinderopvangeigen-wijs.nl  

Landelijk nummer KDV: 166339039  

Landelijk nummer BSO: 120280413  

  

Kinderopvang Eigen-Wijs  biedt opvang aan kinderen tussen de 0 en 12jaar  (de 

hoofdmoot van de opgevangen kindjes is 0 tot 4 jaar) en geeft kinderen de ruimte 

met elkaar te spelen te leren en te genieten, waarbij er oog voor elkaar is en de 

veiligheid voorop staat.   

Kinderopvang Eigen-Wijs hecht veel waarde aan de samenwerking met ouders want 

samenwerking met ouders verhoogt onze kwaliteit.   

Kinderopvang Eigen-Wijs voldoet zoveel mogelijk aan de wensen en vragen van de 

ouders.   

Ons motto is: ‘’Laat het kind echt kind zijn’’    

2.2 Identiteit   

Kinderopvang Eigen-Wijs staat open voor alle culturen en heeft zelf geen bepaalde 

geloofsovertuiging.   

Zover mogelijk zal er rekening gehouden worden met elke geloofsovertuiging. 

Kortom Kinderopvang Eigen-Wijs wil op grond van haar identiteit geen 
onderscheid maken in ras, overtuiging of huidskleur.   

http://www.kinderopvangeigen-wijs.nl/
http://www.kinderopvangeigen-wijs.nl/
http://www.kinderopvangeigen-wijs.nl/
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2.3 Kwaliteit   

Kinderopvang Eigen-Wijs streeft ernaar dat kinderen bij ons in betrokken en 

betrouwbare handen zijn door hoge kwaliteitseisen te stellen aan het handelen en 

aan de voorzieningen.   
Dit doet Kinderopvang Eigen-Wijs door:   

• het kind centraal te stellen in het handelen   

• zoveel mogelijk vraaggerichte diensten aan te bieden   

• op pedagogisch verantwoorde manier opvang te bieden  

  

   

Deze pedagogische visie vormt de kern van ons handelen en is daarom vertaald naar 

de vier pedagogische basisdoelen van Riksen-Walraven namelijk:   

  

• het geven van een gevoel van emotionele veiligheid  

• het geven van gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie  

• het geven van gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie  het 

geven van een kans om zich waarden en normen, de ‘cultuur’van de           

samenleving eigen te maken  
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3 Pedagogische doelen   

3.1 Veiligheid voorop  

Kinderopvang Eigen-Wijs zet zich er voor in  dat uw kind zich veilig en vertrouwd 

voelt door het bieden van een veilige omgeving, geborgenheid en structuur.   

Er wordt onder andere ieder jaar een risico inventarisatie uitgevoerd om zo de 

plaats waar de opvang plaats vindt veilig te houden.  

Door elke dag weer een gestructureerd dagritme aan te bieden kunnen de kinderen 

hun veilig voelen.  

Bij Kinderopvang Eigen-Wijs wordt er gewerkt met dagritmekaarten om deze 

structuur inzichtelijk te maken.  

En één vast gezicht voor de kinderen geeft ook een stuk 

geborgenheid&veiligheid. Maar veiligheid creëer je zeker ook door respect en 

waardering te hebben voor de eigenheid van elk kind.  

  

Dus kortom Kinderopvang Eigen-Wijs zal er alles aan doen om voor uw kind een 

veilige omgeving te bieden waardoor het kind zich kan ontwikkelen.  

     

3.2 Ruimte voor ontwikkeling: met elkaar te spelen, te leren en te genieten   

Doel is dat het kind zich ontwikkelt in zijn/haar eigen tempo.   

Het kind ontdekt en leert hoe de wereld in elkaar zit door ervaring op te doen. 

Uitdaging, verwondering, ontdekking maar vooral ook genieten en zich thuis voelen, 

daar streeft Kinderopvang Eigen-Wijs naar.  

  

Ruimte voor ontwikkeling, samenspel en beweging, maar ook voor rust en 

ontspanning.   

De persoonlijke competentie zoals zelfvertrouwen, zelfstandigheid, 

veerkracht of creativiteit van het kind wordt gestimuleerd.   

Dit door een positieve benadering.   

Sociale competentie leren de kinderen in contact met andere kinderen, door te 

communiceren, te onderhandelen, samen te werken en probleempjes met elkaar 

oplossen.  

  

Kortom de gehele dag zullen er diverse activiteiten aangeboden worden zowel op 

gebied van: ‘’ omgaan met anderen, cognitieve ontwikkeling, spraak/taalontwikkeling, 

tekenontwikkeling, grote motoriek, kleine motoriek enz.’’  
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3.3 Samen met ouders   

Uw betrokkenheid stelt Kinderopvang Eigen-Wijs zeer op prijs.   

Kinderopvang Eigen-Wijs streeft naar een open communicatie en uitwisseling van 

informatie tussen thuis en de opvang.  

Bij Kinderopvang Eigen-Wijs heeft ieder kind een dossier waarin zijn/haar groei in 

de ontwikkeling en alles wat betreft het welbevinden wordt vastgelegd.  

Verder begint de samenwerking met ouders met een intakegesprek.   

Na drie maanden wordt op de opvang de startperiode geëvalueerd.   

Vervolgens vindt bij alle opvangvormen jaarlijks een gesprek plaats waarin het 

welbevinden van het kind wordt besproken.  

Blijkt uit het kindvolgsysteem dat er een tussentijds gesprek nodig is zal dit 

plaatsvinden.  

Begin 2022 zal er binnen Kinderopvang Eigen-Wijs gewerkt gaan worden met een 

oudercommunicatie app waar u de gehele dag op de hoogte blijft van het doen en 
laten van uw kind tijdens een opvangdag.  

3.4 Oog voor elkaar   

Normen en waarden die Kinderopvang Eigen-Wijs belangrijk vindt, draagt 

Kinderopvang Eigen-Wijs over op uw kind.   

Bij Kinderopvang Eigen-Wijs:  

• zorgen wij goed voor elkaar  

• tonen we respect  

• helpen we als dat nodig is  

• voelen we waardering voor elkaar  

   

Vaste huisregels zullen nageleefd worden, kinderen kunnen elkaar hier aan 

herinneren.   
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4 Pedagogisch handelen   

4.1 Veilige opvang   

Kinderopvang Eigen-Wijs heeft als doelstelling dat elk kind zich veilig en vertrouwd 

moet kunnen voelen binnen onze opvang.   

Kinderopvang Eigen-Wijs stimuleert hechte relaties.   

Dit zijn relaties waarin een gevoel van verbondenheid ontstaat met als doel een 

kindgerichte opvang waarbij het kind zich veilig en prettig voelt en ruimte heeft 

voor emotionele en sociale ontwikkeling.   

Deze duurzame gevoelsrelaties tussen kind en één of meer specifieke personen, met 
wie het kind regelmatig en intensief contact heeft, vindt Kinderopvang Eigen-Wijs 

essentieel voor een goede opvang en is een veilige basis van waaruit het kind de 

wereld verder kan onderzoeken.   
Kinderen gaan hechte relaties aan met de pedagogische medewerker.   

Omdat dit een vast persoon is die de opvang verzorgt, bevordert het ontstaan van 

een hechte relatie.   

Om bovenstaande doelen te kunnen realiseren worden de volgende middelen 

gehanteerd:   

*Kinderen mogen voor start van de opvang komen wennen in de groep.   

*Voor kinderdagopvang geldt een minimale afname van 2 dagdelen per week, om 

veilige  opvang door middel van het bieden van geborgenheid en structuur te kunnen 

realiseren.  *De GGD voert als toezichthouder periodieke controles uit, om te zien 

of Kinderopvang  Eigen-Wijs aan de beleidsregels voldoet die zijn opgesteld door de 

overheid.  *Jaarlijks wordt de Risico Inventarisatie & Evaluatie uitgevoerd en naar 

aanleiding  daarvan worden de veiligheid en de arbeidsomstandigheden verder 

verbeterd.  *Veiligheid betekent ook zorgen dat er adequaat gehandeld wordt bij 

verschillende  gebeurtenissen die zich in het leven van een kind kunnen voordoen.   

 Daarom zijn er protocollen opgesteld, onder andere voor het handelen in geval van  

ongevallen, ziekte, kindermishandeling, en ontwikkelingsproblemen.   
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4.2 Ontwikkeling  

Om ieder kind te stimuleren in zijn/haar ontwikkeling worden de volgende middelen 

gehanteerd:  

*De ruimte zijn zowel binnen en buiten kindvriendelijk ingericht.   

*Kinderopvang Eigen-Wijs streeft naar het bieden van 3,5 vierkante 

meter   binnenruimte en vier vierkante meter buitenruimte per kind.  

*Het welzijn van de kinderen word door het invullen van het instrument   

welbevindingslijsten in kaart gebracht.  

  

De ontwikkeling van het kind wordt vastgelegd d.m.v de KIJK-registratie en een 2 

jaarlijks observatie.  

Als het kind verjaard word deze ontwikkeling in een oudergesprek besproken. Als 

er tussentijds redenen zijn tot zorg word dit bespreekbaar gemaakt met ouders en 

zal er passend advies gegeven worden waar ze evt. terecht kunnen.  

(Triade,Kiek,Emergis,Educonsult,Juvent) Intern word er indien 

nodig samengewerkt met het 

consultatiebureau/jeugdverpleegkundige van desbetreffende 

kind.  

  

Als het kind 4 jaar wordt en Kinderopvang Eigen-Wijs verlaat zal het dossier met 

daarin de ontwikkelingsregistratie overgedragen worden naar de basisschool. Ouder 

is van deze plicht op de hoogte en geeft tijdens de intake hier toestemming voor.  

Er zal voor wat toelichting telefonisch contact gezocht worden met betreffende 

leerkracht.  

  

4.3 Samen met ouders  

De communicatie tussen ouders en pedagogisch medewerkers verloopt open en er 

wordt informatie uitgewisseld aan het begin en eind van de dag tussen de thuis- en 

de opvangsituatie.   

De betrokkenheid van ouders stelt Kinderopvang Eigen-Wijs zeer op prijs.  

Hun inbreng verhoogt onze kwaliteit.   
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Om bovenstaande doelen te kunnen realiseren worden de volgende middelen 

gehanteerd:  *Tijdens de breng- en haalmomenten worden ouders mondeling 

geïnformeerd over het   verloop van de dag.   

  Daarnaast zal er op het whiteboard te zien zijn welke activiteiten er die   

dag gedaan zijn. (dit word begin 2022 vervangen door de app)  

*Op de besloten facebook pagina zullen foto’s/filmpjes en bijzondere mededelingen   

gemeld worden. (dit word begin 2022 vervangen door de app)  

* Na elke verjaardag is er een gesprek met de ouder(s) over het welbevinden en de 

ontwikkeling. Omdat er maar 1 beroepskracht is hebben alle kinderen dezelfde 

mentor.  

4.4 Fysieke veiligheid   

Kinderopvang Eigen-Wijs doet mee aan de jaarlijkse RIE (risico-inventarisatie en 

evaluatie) op het gebied van veiligheid en gezondheid.   

De opvangkinderen worden nooit zonder toezicht achter gelaten in huis.   

De opvang kan het toezicht van de kinderen aan een volwassen  huisgenoot 

overdragen voor een korte periode (bv indien een kind ligt te slapen en er even 
naar de dokter gegaan moet worden). Deze volwassen staat ook ingeschreven in 

het persoonsregister.   
Het vervoeren van kinderen gebeurd op een verantwoorde wijze te voet, op de fiets 

of in de auto, natuurlijk dient het vervoer te allen tijde volgens de regels van de wet 

te geschieden.   
Bij het laatste kan men bijvoorbeeld denken aan juiste autostoeltjes in de auto.   

  

4.5 Groepsgrootte   

Kinderopvang Eigen-Wijs draait één combigroep van 0-12 jaar.  

In het landelijk register staan we vermeld met 4 kindplaats voor 4-12jarige dit 

betreft voorschoolse en naschoolse opvang en vakantieopvang voor kinderen van 

basisschool ‘Het Kompas en de Mozaiek’ in Oost-Souburg.  

Voor 0-4 jaar hebben we 5 kindplaatsen geregistreerd de daadwerkelijk 

groepsgrootte per dag is afhankelijk van de leeftijdssamenstelling en de 

kind/leidsterratio word bepaald door de site 1ratio.nl  

Bij Kinderopvang Eigen-Wijs is er 1 pedagogische medewerker aanwezig dit is tevens 

de mentor en het vaste gezicht van alle kinderen.  

  

Bij kinderopvang Eigen-Wijs beschikken we over 1 stamgroep waar alle kinderen 

geplaatst worden.  
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Zodra de groepsgrootte en samenstelling het toelaten gaat Kinderopvang Eigen-Wijs 

er lekker op uit en verlaten de groep.  

Als er met activiteiten de stamgroep word verlaten gebeurd dit op een veilige en 

verantwoorde manier.  

Dit kan zijn te voet, met de bakfiets of in de auto.  

Er word tijdens de intake door ouders akkoord gegeven voor het maken van 

uitstapjes en ons buiten de stamgroep met deze vervoersmiddelen te verplaatsen.  

Voor de veiligheid en herkenning tijdens de activiteiten dragen wij gele 

fluoriserende hesjes met daarop het bedrijfslogo/gegevens.  

4.6 Achterwacht   

Omdat het bij Kinderopvang Eigen-Wijs om kleinschalige opvang gaat en daardoor in 

de meeste gevallen de pedagogische medewerkster alleen met de opvangkinderen in 

huis is, is er een achterwachtregeling.   

Een achterwacht moet binnen 5 à 10 minuten in geval van een calamiteit ter plekke 

kunnen zijn.   

De achterwacht is bij Kinderopvang Eigen-Wijs goed geregeld.  

Verder zijn er afspraken gemaakt met de dichtstbijzijnde huisarts indien er geval 

van nood niet naar de eigen huisarts gegaan kan worden.  

  

De achterwacht is een familielid, gegevens hiervan zitten in het logboek.  

Ook deze achterwacht staat ingeschreven in het persoonsregister.  

  

4.7 Stagiaires/vrijwilligers  

Over het algemeen werkt Kinderopvang Eigen-Wijs niet met stagiaires. Er vind soms 

wel een dag snuffelstage plaats.  

In tegenstelling tot het normale beleid zal er vanaf 1 Oktober 2021 elke woensdag 

een stagiaire meedraaien bij Kinderopvang Eigen-Wijs.  

Het gaat om een volwassen vrouw die zelf gastouder is en nu een SPW-4 opleiding 

daarnaast volgt.  

Zij staat ingeschreven in het persoonsregister kinderopvang en beschikt over 

KinderE.H.BO en een V.O.G.  

Haar taken zullen bestaan uit het vermaken en verzorgen van de kinderen en het 

daarbij uitvoeren van haar opdrachten.  

Maaike zal haar begeleiden en ten allertijden de eindverantwoording behouden.  
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4.8 Vier-ogenbeleid  

Conform de nieuwe regels moet er voldaan worden aan het vier-ogen beleid. 

Aangezien dit in kleinschalige opvang niet mogelijk is om uit te voeren met 

dubbel personeel hangen er camera’s op.  

Hiervan worden geen beelden opgenomen of aan derde verspreid.  

Ook is er een open deurenbeleid en kunt u ten aller tijde gewoon binnen komen lopen. 

Dit  gaat wel via een aanbelsysteem voor de veiligheid van de kinderen. De ouders 

kunnen d.m.v een cijfercode de deur zelf ontgrendelen en te allen tijde naar binnen 

komen.  

Een familielid die opgenomen is in het persoonsregister zal regelmatig 

onaangekondigd binnen lopen.  

Doordat we aan de doorgaande straat zitten met veel raampartij kunnen ook 

passanten de ruimte in kijken.  
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5. Dagelijkse gang van zaken  

  

5.1 Openingstijden   

Kinderopvang Eigen-Wijs is geopend van maandag tot en met donderdag van  

08.00 tot 17.00 uur.  

Afwijkende tijden zijn evt. in overleg mogelijk en moeten contractueel vastgelegd 

zijn. Over het algemeen wordt er tussen 7.30 en 17.30uur opvang aangeboden.  

5.2 Brengen en halen   

Er zijn vaste haal en brengtijden zodat er rust heerst op de groep en er wat 

gemakkelijker uitstapjes gedaan kunnen worden.  

U kunt een hele dag afnemen van 8.00-17.00 of een halve dag van 8.00-13.00 of  

12.30-17.00  

’S ochtends kunt u uw kind brengen tussen 8.00-9.00 uur en ’s middags is het vanaf 

16.30 uur weer op te halen.  

Tussendoor ophalen mag na overleg, het kan namelijk zo zijn dat Kinderopvang 

EigenWijs niet op de locatie aanwezig is.  

Bij het afnemen van een ochtend of middag kunt u, uw kind ophalen/brengen tussen 

12.30-13.00.  

In verband met de rust en orde tijdens de lunch verzoekt Kinderopvang Eigen-Wijs 

de ouder(s) hun kind dan niet te brengen of op te halen tussen 11.30 -12.30 uur.  

Evt. uitzondering van baby’s en indien het in overleg gaat is het wel mogelijk. 

Wanneer uw kind door iemand anders wordt opgehaald wilt Kinderopvang Eigen-

Wijs daarover vooraf geïnformeerd worden.   

Kinderopvang Eigen-Wijs geeft uw kind, voor uw veiligheid en die van Kinderopvang 

Eigen-Wijs, anders niet mee.   

  

Verder bent u altijd vrij om tussendoor te bellen om te vragen hoe het gaat met uw 

kind. Vanaf begin 2022 kunt u ook een berichtje sturen via de oudercommunicatie 

app. Voor spoedgevallen kunt u altijd bellen alleen kan het zijn dat als het druk is de 

telefoon niet opgenomen wordt.  
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5.3 Dagindeling   

Een vaste dagindeling met vaste rituelen is bijzonder belangrijk voor kinderen om 

een veilig en vertrouwd gevoel te krijgen.   

Het dagprogramma bij Kinderopvang Eigen-Wijs is als volgt:   

Een vaste dagindeling met vaste rituelen is bijzonder belangrijk voor kinderen om 

een veilig en vertrouwd gevoel te krijgen.   

Het dagprogramma bij Kinderopvang Eigen-Wijs is als volgt:   

08.00 – 09.00 De kinderen worden gebracht en mogen vrij spelen   

09.30 – 10.00 Gezamenlijk fruit&koekje eten, sap drinken  

10.00  – 10.15 Verschonen en toiletbezoek, sommige kinderen gaan naar bed   

10.15 – 11.00  Gelegenheid voor een gerichte activiteit met de kinderen of uitstapje   

11.00 – 11.30  Vrij spelen, binnen of buiten   

11.30 - 12.00  Gezamenlijk brood eten   

  

12.00 – 12.15 Verschonen, toiletbezoek, aansluitend gaan een aantal kinderen                       

slapen   

12.15 – 14.15 Kinderen slapen, andere kinderen doen een gerichte activiteit   

14.15 – 14.30 Kinderen komen uit bed, verschonen en toiletbezoek   

14.30 – 15.00 Tijd voor drinken en een tussendoortje, bijv. rijstewafel, soepstengel   

15.00 – 16.15 Vrij spelen binnen of buiten  

16.15 – 16.30 Nog een keertje drinken,verschonen en toiletbezoek   

16.30 – 17.30 Kinderen kunnen vrij spelen en worden opgehaald  

  

Voor kinderen tot 1 jaar houdt Kinderopvang Eigen-Wijs zoveel mogelijk het 

dagritme van thuis aan.  

Na 1 jaar zullen kinderen zoveel mogelijk met het standaard ritme mee gaan 

doen. Doormiddel van dagritmekaarten kunnen kinderen steeds zelf zien waar we 

in de dag zitten.  

  

5.4 Speelruimte  

De gehele benedenverdieping zal gebruikt worden voor de opvang.  

In de gehele ruimte vinden wij een uitdagende speelomgeving, een slaapkamer, 

keukenblok en wc.   
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Er is ook een tuin aanwezig waarin kinderen zich helemaal kunnen uitleven. 

Ook beschikken we over voldoende rijdend speelmateriaal.  

5.5 Diverse ontwikkelingsgebieden en bij behoorde speelgoed/regels  

Bij kinderopvang Eigen-Wijs wordt er thema-gericht gewerkt volgens een 

jaarplanning. Elk jaar zullen buitenom de vaste thema’s zoals de seizoenen en 

feestdagen, uitdagende thema’s passend bij de interesses van de op dat moment 

aanwezige kinderen aangeboden worden.  

  

Elk thema sluit aan bij de belevingswereld van jonge kinderen.  

  

Dat wil zeggen dat de kinderen meer leren over de wereld om hen heen door bezig te 

zijn met de thema’s.   

D.v.m DoenKids word er een gevarieerd activiteitenaanbod opgesteld waarbij ook 

elke ontwikkelingsgebied aan bod komt.  

  

Door een periode op allerlei manieren met een thema bezig te zijn, wordt het 

onderwerp uitgediept en krijgen de begrippen meer betekenis voor de kinderen.   

We sluiten bepaalde thema’s feestelijk af.  

Bij elk thema zullen er woordkaarten centraal staan   

  

  

Het thematisch werken zal geen keurslijf worden.   

Het speelse en informele leren van jonge kinderen blijft centraal staan. 

Er zal altijd ruimte zijn om kansen te grijpen en inspelend op de kinderen 

hun ontwikkeling speels te stimuleren.  

  

Dagindeling en dagkaarten  

Het dagritme dient als leidraad voor de dag. Het is allereerst bedoeld als houvast 

voor kinderen (de dag heeft zo iets vertrouwds, iets herkenbaars).  

De kinderen krijgen daardoor de gelegenheid om intensief met elkaar bezig te zijn.  

Dreumesen en peuters hebben nog geen besef van tijdsduur. Ze begrijpen niet wat 

het betekent als je zegt: “Vanmiddag gaan we knutselen”, “straks gaan we eten” of 

“over een uur komt papa thuis”.   

Met een dagindeling aangegeven door dagkaarten kan je de dag vooruitplannen en 

daarmee duidelijk en overzichtelijk maken voor de kinderen.  

Verder werkt Kinderopvang Eigen-Wijs met een timetimer die we inzetten om de 

overgang van de ene naar de andere dagactiviteit inzichtelijk te maken.  
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Bij kinderopvang Eigen-Wijs bieden we gevarieerd speelgoed dat aansluit bij 

verschillende ontwikkelingsgebieden.  

Zo zijn er poppenspullen en in de keuken kunnen kinderen koken, zo zal het 

nabootsen van volwassengedrag tot uiting komen.  

Ook is er speelgoed wat de kleine motoriek zal bevorder zoals: ‘’ boekjes lezen, 

kleien, noppers, magneten, blokken bouwen en kralenplankjes.  

Voor de tekenontwikkeling zijn er diverse teken en knutselmaterialen aanwezig.  

  

Er zijn ook voldoende puzzels, spelletjes en een vormenstoof aanwezig voor de 

cognitieve ontwikkeling.  

  

Bij Kinderopvang Eigen-Wijs zal ook de zelfredzaamheid bevorderd worden.  

Dit wordt gedaan d.m.v het zelf uitkleden/aankleden, eten met een vorkje.  

Drinken uit een tuitbeker of grote beker.  

En ook het zindelijk worden zet Kinderopvang Eigen-Wijs in een hoog vaandel.  

Zodra u als ouder(s) aangeeft er thuis mee bezig te zijn of als het kind interesse 

toont zal Kinderopvang Eigen-Wijs hier zeker aan meedoen.  

Dit kan d.m.v diverse beloningssystemen wat past bij het kind.  

Wel heeft Kinderopvang Eigen-Wijs de regel dat er na 2 ongelukjes weer een luier 

aan wordt gedaan.  

Dus zorg in deze periode voor extra reserve kleding.  

  

Door samen te spelen met andere kinderen en rekening te houden met andere, 

leren kinderen om te gaan met andere kinderen en tegelijkertijd wordt de 

spelontwikkeling gestimuleerd.  

  

De spraak- taalontwikkeling wordt de gehele dag gestimuleerd d.m.v het zingen 

van liedjes in de kring tellen we de kindjes, benoemen van het fruit en de 

kleuren. En zo zal er veel meer taal gebruikt worden in de loop van de dag.  

  

5.6 Schriftelijke en mondelinge overdracht   

Via een oudercommunicatie app( vanaf begin 2022) word u als ouder de gehele dag op 

de hoogte gehouden over het wel en wee van uw kind.  

In de kinddossiers zal de verdere ontwikkeling van u kind vastgelegd worden. 

Verder staat het ouders vrij om mondeling aanvullende informatie over hun 

kind te vragen en te geven tijdens breng- en haalmomenten.   
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Als een kind afscheid neemt krijgt het een mooi fotoboek en plakboek mee met 

daarin alle knutsels en herinneringen aan een mooie tijd bij Kinderopvang Eigen-Wijs  

5.7 Wennen   

Kinderopvang Eigen-Wijs kent geen vaste regels betreffende het wennen.   

In overleg met de ouder(s) wordt dit per kind bekeken en er wordt rekening 

gehouden met de eventuele wensen van de ouder(s).   

Het beleid is wel om het wennen plaats te laten vinden binnen de max. 

groepsgrootte. En een kind mag een keer 3 uurtjes komen wennen.  

5.8 Traktaties   

Wanneer uw kind jarig is maakt Kinderopvang Eigen-Wijs er een groot feest van.   

Uw kind mag natuurlijk trakteren.   

Kinderopvang Eigen-Wijs heeft graag gezonde traktaties, bijv. rozijntjes, 

mandarijntjes, danoontje, een rijstwafel of iets dergelijks.  

  

5.9 Tips   

  

Kinderopvang Eigen-Wijs vindt het erg prettig wanneer u uw kind een tas 

meegeeft      met daarin evt. een speen of favoriete knuffel en een setje schone 

kleren.   

  

Voor uw kindje is het prettig dat het een knuffel, doekje, of iets 

dergelijks bij      zich heeft, dit kan uw kindje houvast bieden als het getroost 

moet worden, of bij      het slapen gaan.   

  

Kinderopvang Eigen-Wijs raadt u aan om jassen, tassen, sjaals, knuffels en 

andere      kledingstukken te merken ( www.goedgemerkt.nl)   

  

De allerkleinsten worden veelal gebracht en gehaald in een Maxi-Cosi.        

Wegens ruimte gebrek en het voorkomen van valpartijen verzoeken wij u indien       

mogelijk deze telkens weer mee te nemen in uw auto.        Ook ruimte voor 

kinderwagens is er minimaal.  

  

Wanneer uw kind speelgoed van thuis meeneemt naar de opvang bestaat er altijd 

het       risico dat het kwijt raakt of kapot gaat.   

      Kinderopvang Eigen-Wijs draagt hiervoor geen enkele verantwoording.   
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5.10 Akkoordverklaring   

Kinderopvang Eigen-Wijs zal bij de intake om u toestemming vragen voor het 

meenemen van u kind op uitstapjes.  

Uitstapjes kunnen plaatsvinden door het gebruik van volgende vervoersmiddelen: ‘’te 

voet, met de wagen, op de fiets, met de bus  en evt. met de auto.’’  

Ook zal er aan u gevraagd worden of foto’s van u kind gebruikt mogen worden voor 

publicatie.  

Begin 2022 zullen deze akkoordverklaringen verlopen via de oudercommunicatie app.  

5.11 Ziekte   

Voor zieke kinderen is het niet prettig om op Kinderopvang Eigen-Wijs te zijn, 

omdat Kinderopvang Eigen-Wijs de aandacht en de verzorging die een ziek kind 

nodig heeft niet kan bieden.   

Ook moet Kinderopvang Eigen-Wijs natuurlijk denken aan risico’s van besmetting.  

Om deze reden mag u uw kind ook liever niet  naar Kinderopvang Eigen-Wijs  

brengen als het boven de 38.5 graden koorts heeft.   

Wel word er altijd gekeken hoe het kind er onder is, mocht het gewoon vrolijk zijn 

en goed eten en slapen mag het in overleg toch komen.  

Mocht uw kind tijdens het bezoek aan Kinderopvang Eigen-Wijs hoge koorts krijgen 

of een ander ziektebeeld vertonen, dan zal Kinderopvang Eigen-Wijs u altijd 

bellen(op een van de telefoonnummers zoals ingevuld op de stamkaart.  

  

Het kan zijn dat uw kind medicijnen nodig heeft en u wenst dat er medicijnen aan uw 

kind worden gegeven.   

Dit wordt alleen gedaan nadat ouder(s) dit hebben overgedragen.  

De medicijnen die mogen worden toegediend zijn: ‘’antibiotica, zoutoplossing, en 

hoestdrank’’.  

Kinderopvang Eigen-Wijs adviseert u, uw kind na een periode van ziekte pas naar 

Kinderopvang Eigen-Wijs te brengen als het kind één dag koortsvrij is geweest.   

5.12 Afwezigheid   

Wanneer uw kind niet naar Kinderopvang Eigen-Wijs komt i.v.m. ziekte of vakantie 

stelt Kinderopvang Eigen-Wijs het op prijs dat u dit vroegtijdig doorgeeft via de 

oudercommunicatie app.  

Bij vakantie heeft u geen recht om op een later moment de gemiste dagdelen in te 

halen. Ziekte mag indien mogelijk binnen 4 weken ingehaald worden, u kind dit zelf 

regelen via de app.  

Het is wel ten alle tijde mogelijk een dagdeel te ruilen indien dit mogelijk is op de 

groep.  
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Dit wel graag 2 dagen voordien aan te vragen via de app.  

Bij afwezigheid of ziekte van pedagogisch medewerker wordt dit altijd aan de 

ouder(s) gemeld en waar nodig voor vervanging gezorgd.  

  

Er is ook een mogelijkheid om een extra dagdeel af te nemen indien u als ouders dit 

wegens omstandigheden nodig heeft.  

De extra afgenomen uren zullen op de eerst volgende rekening gefactureerd worden 

tegen een uurtarief van € 8,50.  

Bij de belastingdienst kunt u over de extra afgenomen uren ook kinderopvangtoeslag 

aanvragen.  

5.13 Noodsituaties   

Kinderopvang Eigen-Wijs is gevestigd in Souburg Noord, er zijn afspraken gemaakt 

met dichtstbijzijnde huisarts.  

Dit houdt in dat Kinderopvang Eigen-Wijs voor de zeer ernstige zaken een beroep op 

deze huisartsenpraktijk kan doen.  

Wanneer er echter geen sprake is van levensbedreigende zaken moeten de ouders 

een beroep doen op hun eigen huisarts.   

In geval van nood zal er altijd iemand paraat staan die zo snel mogelijk aanwezig zal 

zijn om hulp te bieden waar nodig.  
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6. Praktische gang van zaken   

6.1 Klachtenregeling   

Indien u een klacht heeft kunt u deze te allen tijde melden en zal Kinderopvang  

Eigen-Wijs er zeker mee aan de slag gaan.  

Kinderopvang Eigen-Wijs staat voor een open contact met de ouder(s) hierbij kunnen 

klachten niet in de weg staan.  

Vandaar dat u deze altijd gelijk moet melden.  

Mochten u er niet uit komen met Kinderopvang Eigen-Wijs dan kunt u naar de 

externe klachtencommissie gaan.  

  

6.2 Opvallend gedrag   

Soms kan een kind opvallen door ander gedrag te vertonen dan leeftijdsgenootjes.  

Dergelijk gedrag hoeft beslist niet verontrustend te zijn.   

Bepaald gedrag kan in een ontwikkelingsfase normaal zijn.   

Kinderopvang Eigen-Wijs zal wanneer er iets bijzonders opvalt in de ontwikkeling of 

in het gedrag van een kind, dit bespreken met de ouder(s).   

Soms is het nodig om een kind door deskundigen te laten observeren.  

6.3 Verzekeringen   

Kinderopvang Eigen-Wijs heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en een 

ongevallen-inzittendeverzekering afgesloten.   

Mocht het kind schade aanrichten op de opvang zal Kinderopvang Eigen-Wijs de 

ouder(s) aansprakelijk stellen vandaar dat het belangrijk is om een WA-verzekering 

af te sluiten.  

6.4 Privacy   

Alle gegevens die door of namens Kinderopvang Eigen-Wijs worden verzameld, 

zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, 

verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar gemaakt worden. De 

informatie die u aan Kinderopvang Eigen-Wijs verstrekt, zal met de grootst 

mogelijke zorg behandeld worden.  
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6.5 Ouderraad  

Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat 

ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang 

van hun kind(eren).  

De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht in iedere vestiging en 

geeft die oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten.   

Aangezien deze locatie max. 10 kinderen opvangt is een oudercommissie niet 

verplicht. Aanvankelijk komt de oudercommisie 1x per jaar samen voor overleg.  

  

Hierin worden dingen besproken die betrekking hebben op de opvang. 

De oudercommissie bestaat uit 2 ouders die als doel hebben:  

  

1) De belangen van de kinderen en de ouders van het kindercentrum waar de 

oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te 

vertegenwoordigen;  

  

2) Te adviseren ten aanzien van kwaliteit;  

  

Als ouder kunt u ook contact opnemen als u evt. een klacht of onenigheid 

heeft. Natuurlijk stimuleert Kinderopvang Eigen-Wijs  om dit zoveel mogelijk 

eerst zelf rechtstreeks kenbaar te maken.  

  

Omdat Eigen-Wijs een betrokken opvang is tussen ouder en houder en veel contact 

heeft is de ouderraad meer op de achtergrond.  

  

Momenteel staan de plekken voor de ouderraad vacant.  
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7. Inschrijving en wetenswaardigheden   

  

7.1 Tarieven 2022  

  

Dagopvang € 8,50 per uur  

Flexibele dagopvang € 9,50 per uur  

Voor- en naschoolse opvang € 7,30 per uur  

Vakantieopvang € 8,00 per uur  

Contract zonder schoolvakanties:  

Dagopvang € 9,00 per uur  

Flexibele dagopvang € 10,00 per uur  

Voor- en naschoolse opvang € 7,75 per uur  

  

Kinderopvang Eigen-Wijs biedt ook particuliere opvang zonder recht op 

kinderopvangtoeslag.  

  

Het tarief is inclusief:  

Broodmaaltijd  

  

Tussendoortjes  

  

Luiers (Merk Pampers)  
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Uitstapjes die gemaakt worden  

  

  

Het tarief is exclusief   

  

Flesvoeding   

  

Dieetvoeding   

  

Warme maaltijd (Kan tot 1 jaar wel gegeven worden indien zelf meegebracht)  

  

  

We hanteren een minimum afname van tenminste twee dagdelen ( = 1 dag ).   

  

7.2 Inschrijving   

De inschrijving vindt plaats door het invullen en ondertekenen van het 

inschrijfformulier.   

Zo spoedig mogelijk( max. 3 weken) na ontvangst van het inschrijfformulier krijgt u 

bericht over de verwachte plaatsingsdatum en/of plaatsing op de wachtlijst.   

Voorts moet men zich realiseren dat de ouder(s) zelf te allen tijde 

eindverantwoordelijk blijven voor hun kind tijdens hun verblijf bij Kinderopvang 

Eigen-Wijs.  

  

7.3 Plaatsingscriteria   

Kinderen worden in principe geplaatst op volgorde van inschrijving.   

Indien een inschrijving past in de aan te bieden plaats worden de ouder(s) hiervoor 

benaderd.   

Bij het vaststellen of een inschrijving past in de aan te bieden plaats zijn de 

dagdelen, flexibiliteit en de leeftijd van het kind van belang.   

Als het aanbod niet wordt aangenomen, wordt de eerstvolgende ouder(s) benaderd.   

  



  

  - 24 -  

  

 

 

 

 

7.4 Voorrangsregeling   

Er is een voorrangsregeling voor:   

  

kinderen die al bij Kinderopvang Eigen-Wijs geplaatst zijn.  

  

volgende kinderen uit een gezin waaruit al een kind bij Kinderopvang Eigen-Wijs      

geplaatst is.   

  

 

7.5 Kinderopvang Eigen-Wijs is gesloten op   

  

Vakantieplanning 2022  

• Maandag 28 Februari t/m Dinsdag 1 Maart  

• Maandag 18 April (2de paasdag)   

• Woensdag 27 April (Koningsdag)   

• Donderdag 28 April t/m Woensdag 4 Mei  

• Donderdag 5 Mei (Bevrijdingsdag)  

• Dinsdag 17 Mei(Trainingsdag)  

• Donderdag 26 Mei (Hemelvaart)   

• Maandag 6 Juni (Pinksteren)  

• Maandag 8 Augustus  t/m Donderdag 25 Augustus   

• Maandag 5 September  

• Donderdag 29 September  

• Dinsdag 4 Oktober (Studiedag nog o.v.b)  

• Maandag 24 Oktober  t/m Donderdag 27 Oktober   

• Donderdag 22 December  

• Maandag 26 December (2de kerstdag)  

• Dinsdag 27 December t/m Donderdag 29 December  

  

   Er komen nog 1 dag bij later in het jaar , dit is Jeremy zijn schoolreisdag  
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7.6 Betaling  

De betaling geschiedt een maand vooraf.  

Voordat de opvang aanvangt ontvangt u de eerste factuur.  

Kinderopvang Eigen-Wijs werkt met automatische incasso’s.  

U kunt er voor kiezen dat de factuur de 20ste van de maand of rond de 1ste van de 

maand van u rekening ingehouden word.  

Houdt rekening met de verwerkingstijd van min. 8 weken bij de belastingdienst.  

 -   - 

Dus vraag tijdig u kinderopvangtoeslag aan.  

7.7 Contracturen  

Op basis van hoeveel dagdelen er opvang nodig is wordt er een contract afgesloten.  

Er wordt bekeken hoeveel uren u per week afneemt.  

*Hele dag is 9 uurv(35 uur per maand).  

*Ochtend is 5 uur (20 uur per maand).  

*Middag is 4,5 uur (18 uur per maand).  

  

Doordat Kinderopvang Eigen-Wijs maar 47 weken per jaar open is bestaat u 

contract uit een gemiddelde van de 12 maanden.  

Zo wordt er niet betaald voor de weken dat Kinderopvang Eigen-Wijs dicht is.  

  

Bij de belastingdienst geeft u dit urenaantal ook op voor u kinderopvangtoeslag, en 

op basis van deze uren zal u iedere maand een factuur ontvangen.  

  

Verder bent u als ouder verantwoordelijk of u, uw kind wel of niet tijdens de 

betaalde opvangtijden brengt.  

Uw kind later brengen of een keer thuis houden betekend niet dat u voor deze uren 

recht op compensatie heeft.  

  

Voor Flex-opvang gelden de volgende regels:  

De opvangtijden die u nodig heeft geeft u per e-mail of schriftelijk door.  

De inschreven uren zijn de uren die u minimaal moet afnemen die dag.  

U kunt tot een week voordien uren wijzigen zonder dat deze gerekend worden.  

Als ouder moet u zich goed houden aan de ingeschreven breng en haaltijden. 

Bent u een keer later laat dit dan even weten door te bellen of een berichtje 

sturen.  
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7.8 Contact   

Kinderopvang Eigen-Wijs     

Maaike IJdema-Vaes  

Palts 14A  

4388 MC Oost-Souburg  

Tel. 0118-613370 (iedere werkdag bereikbaar van 8.00 tot 17.00)  

E-mail: eigen-wijs@zeelandnet.nl  

Web.: www.kinderopvangeigen-wijs.nl  

K.v.Knr: 20146699  

Bankrekening: 14.35.68.558  

IBAN: NL18RABO0143568558  

Landelijk registernummer dagopvang: 166339039  

Landelijk registernummer BSO : 120280413 

http://www.kinderopvangeigen-wijs.nl/
http://www.kinderopvangeigen-wijs.nl/
http://www.kinderopvangeigen-wijs.nl/
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                                                      Inschrijfformulier:  
Gegevens ouder/verzorger 1 Voornaam:  
Achternaam:  
Adres:  
Postcode/plaats:  
Tel. Thuis:                                       Mobiel: 06 -   

E-mail:  
Werkgever:  
Sofinummer:  
Geboortedatum:  

  
Gegevens ouder/verzorger  Voornaam:  
Achternaam:  
Adres:  
Postcode/plaats:  
Tel. Thuis:                                       Mobiel: 06 -   

E-mail:  
Werkgever:  
Sofinummer:  
Geboortedatum:  

  
Huisarts:  
Telefoonnummer huisarts:  
W.A-verzekering + nummer:  

  
Gegevens kind:  
Naam kind:  
(vermoedelijke) Geboortedatum:  
Geslacht:   
Sofinummer:  
Ziektekostenverzekering:  
Polisnummer:  
Word uw kind ingeënt: J /N Bekende 

allergieën:  
Overige bijzonderheden:  

  
Ik wil graag op de volgende dagen opvang:  
         Maandag:                 Dinsdag:        Woensdag:        Donderdag:      
Ochtend:                 

 Middag: 

  

Gewenste ingangsdatum:  

  
Handtekening  
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 Wijziging contract uren   

  

Ondertekening van dit formulier houdt in dat de uren vernoemt in het 

plaatsingscontract gewijzigd moeten worden.  

  

Ouder(s):  

Debiteurennummer:    

Naam en voorletters ouder(s):  

Straat en huisnummer:   

Postcode en woonplaats:   

  

Kind Naam 

kind:  

Geboortedatum:   

  

Opvang:  

Kinderopvang Eigen-Wijs  

Palts 14A  

4388 MC Oost-Souburg  

Tel.: 0118-613370  

  

De contracturen worden verminderd/vermeerderd  van …  uren per maand naar ….  

uren per maand met een minimum van 22 uur per maand (uren afronden op hele 

uren).   

  

De wijziging gaat op (de 1ste of de 16de van de maand):    

  

Beëindiging contract   

Rekening houdend met de opzegtermijn van 2 maanden per …………(de 15de of laatste 

dag van de maand) het contract beëindigen.   

Let op: Een opzegging of vermindering van uren kan niet met terug werkende kracht 

of in de lopende maand verwerkt worden!   

  

Datum:   

  

Handtekening ouder:           Handtekening opvang:  
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Activiteiten jaarplanning:  

• 3 Januari t/m 23 Januari : Winter  

• 24 Januari t/m 6 Februari:Verkeer  

• 7 Februari t/m 13 Februari : Valentijn  

• 14 Februari t/m 27 Februari: Carnaval  

• 28 Februari t/m 20 Maart: Ziek en gezond  

• 21 Maart t/m 3 April: Lente  

• 4 April t/m 17 April: Pasen  

• 18 April t/m 26 April: Oranje Boven  

• 9 Mei t/m 29 Mei : Mijn familie  

• 30 Mei t/m 12 Juni: Op de boerderij  

• 13 Juni t/m 19 Juni:  Vaderdag  

• 20 Juni t/m 3 Juli: kijk eens wat ik aan heb  

• 4 Juli t/m 24 Juli: Circus  

• 25 Juli t/m 7 Augustus: Zomer  

• 29 Augustus t/m 18 September: Eet smakelijk  

• 19 September t/m 2 Oktober: Dierendag, waf, miauw,blub  

• 3 Oktober t/m 23 Oktober: Herfst  

• 31 Oktober t/m 13 November: Bouw je mee  

• 14 November t/m 5 December: Sinterklaas  

• 12 December t/m 24 December: Kerst  

Belangrijke data: ( onder voorbehoud)  

• 24 Februari: Carnavalsfeest  

• 14 April: Paasfeest  

• 25 April: Koningsspelen  

• 8 Mei: Moederdag  

• 14 Mei: Schoolfotograaf  

• 19 Juni: Vaderdag  

• 20 Juli: Zomerfeest  

• 3 Oktober: Verjaardag Maaike  

• 31 Oktober: Halloween  

• 5 December: Sinterklaasfeest  

• 22 December: Kerstfeest  

  


