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Een woord vooraf 

 
 

In dit boekje willen wij u algemene informatie geven over de opvang van IKC Het Sterrenpalet. U vindt de 
belangrijkste informatie over de arrangementen die wij aanbieden. Wat belangrijk voor ons is, is dat zowel u 

als uw kind een veilig en vertrouwd gevoel heeft bij IKC Het Sterrenpalet. Hier staan we dan ook voor! Uw kind 

heeft pas de mogelijkheden om zichzelf te ontplooien en plezier te ervaren als het zich veilig voelt.  
 

“Liefde en grenzen maken van kinderen mooie mensen.” 

  

Wij vertrouwen op een zeer prettige samenwerking met u als ouder en het belangrijkste: dat uw kind een 
bijzonder plezierige tijd bij ons zal beleven! Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit 

informatieboekje, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.  

 

Met vriendelijke groet,  
  

Team IKC Het Sterrenpalet & VCO Kinderdomein 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Dependance: 
 
IKC Het Sterrenpalet 
Klaashofweg 16 
7151 DT  Eibergen 
Tel. 0545-217033 
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1. Kennismaking  
 
Graag willen wij u op de hoogte brengen van wie wij zijn, welke medewerkers bij de opvang van IKC Het 
Sterrenpalet werken en wat u van ons kunt verwachten. Daarom adviseren wij u om eerst altijd contact te 
nemen met ons en een afspraak te maken voor een kennismaking of intakegesprek op onze locatie.  
Graag leiden wij u rond op onze locatie en informeren wij u. Tijdens dit gesprek informeren wij u over de 
dagelijkse gang van zaken bij de (peuter)arrangementen en vertellen we u waar IKC Het Sterrenpalet voor staat.  

Wij vinden het heel belangrijk dat zowel uw kind(eren), als 
uzelf een goed gevoel bij onze organisatie heeft. Wij bieden 
voor aanvang van de opvang uw kind de mogelijkheid om een 
keertje bij te komen wennen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aanmelding 
 

U kunt uw kind(eren) aanmelden via het online inschrijfformulier op onze website 
www.vcokinderdomein.nl/inschrijven of via een aanmeldingsformulier dat u van ons ontvangt tijdens het 
kennismakingsgesprek met één van onze medewerkers. Op verzoek zenden wij u ook graag een 
aanmeldingsformulier toe.  
Naar aanleiding van het intakegesprek en uw ingevulde aanmeldingsformulier wordt er voor u een 
plaatsingsovereenkomst opgesteld. Deze krijgt u in tweevoud toegestuurd. U dient één getekend exemplaar 
retour te zenden. Daarmee is de plaatsing rond. 
Wel is het zo dat wij er altijd voor zullen zorgen dat er een persoonlijke ontmoeting tussen u, uw kind en ons zal 
plaatsvinden voordat we overgaan tot het toesturen van een contract. Uiteraard kunt u met vragen altijd bij ons 
terecht.  

  

 

 

http://www.vcokinderdomein.nl/inschrijven
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3. Tarieven  
 
3.1 Tarieven  
(per 1 januari 2019) 
Bij IKC Het Sterrenpalet willen wij zoveel mogelijk de door u werkelijk afgenomen uren benaderen. Daarom 
hebben wij gekozen voor het 52, 48 of 40 weken model, waaruit ouder(s) kunnen kiezen. Gebruikelijk in de 
kinderopvang is dat u uw maandtarief vastgesteld krijgt op basis van 52 weken (dus inclusief 12 vakantieweken). 
Mocht u daar behoefte aan hebben dan kan dat uiteraard bij IKC Het Sterrenpalet. Hieronder ziet u het uurtarief 
bij 52 weken. Mocht u op voorhand al weten dat u geen 52 weken gebruik gaat maken van de opvang dan kunt 
u bijvoorbeeld een keuze maken voor het 48 weken model. De 48 weken-contract vorm wordt u aangeboden 
bij een jaarpakket (schoolweken en vakantieweken) en daarbij gaan wij ervan uit dat u gedurende het jaar 4 
vakantieweken geen kinderopvang nodig heeft. Door uw maandtarief op basis van 40 schoolweken en 8 
vakantieweken (in plaats van 12) te berekenen, benaderen wij zo veel mogelijk de werkelijk afgenomen uren. U 
bepaalt zelf van welke vakantieweken u wel of geen gebruik wenst te maken.  
De totale bruto opvangkosten per jaar worden verdeeld over 12 gelijke termijnen en per maand automatisch 
geïncasseerd. Dit gebeurt rond de 23ste van de maand voorafgaand aan de factuur van de betreffende periode. 
Alle tarieven zijn inclusief luiers, tussendoortjes, vers fruit en drinken. Tijdens hele dagen opvang krijgen alle 
kinderen ook een voedzame en gezonde lunch aangeboden.  
 
3.2 Tarief Kinderdagverblijf 
 
Hele dag opvang, bijvoorbeeld 8.00 - 18.00 uur: 
52 weken: € 8,25 per uur   
48 weken: € 8,55 per uur 
40 weken: € 9,25 per uur 
 
Halve dag, ochtend of middag van bijvoorbeeld 8.00 - 13.00 uur: 
52 weken: € 8,75 per uur 
48 weken: € 9,05 per uur 
40 weken: € 9,75 per uur 
 
Flexibele opvang: 10% meerprijs. Bijvoorbeeld bij een 40 weken pakket hele dagen wordt het uurtarief: € 9,20 
 
U kunt buiten uw contracturen om uiteraard extra dagdelen afnemen tegen het tarief behorende bij het 
pakket naar uw keuze. 
 
3.3 Tarief Peuteropvang 
Gelijk aan tijden basisschool, gedurende de 40 schoolweken: € 8,50 per uur. 
Peuteropvang tijdens schooltijden is mogelijk binnen IKC Het Sterrenpalet. 
De aanvangs- en eindtijden lopen gelijk met de betreffende basisschool.  
Voor dit arrangement kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst. Tussen de middag is een 
gezonde lunch inbegrepen. 
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3.4 Extra dagdelen 
U kunt altijd extra dagdelen afnemen buiten uw contracturen om. Minimale afname is 5,5 uur. U kunt ook altijd 
incidenteel verlengde tijden afnemen bijvoorbeeld een half uur of een uur langer als u dat beter uitkomt. 
Hiervoor kunt u een formulier extra afgenomen dagdeel tekenen op locatie. De extra afgenomen uren of 
dagdelen worden bij de volgende factuur automatisch in rekening gebracht. 
 
Alle prijzen zijn inclusief: Luiers, fruithapjes, broodmaaltijden, dagelijks vers fruit, halfvolle zuivelproducten, 
tussendoortjes en activiteiten in en om het kindercentrum.  
Flesvoeding, warme hap eventueel toetje wordt door de ouder(s) meegegeven voorzien van naam van het 
kindje. Op die manier kunt u altijd de door uw gewenste voeding meegeven en dit overdragen aan de 
pedagogisch medewerkster op de groep.  

 
3.5 Betaling  
De bijdrage wordt berekend vanaf de datum van plaatsing en wordt per maand vooraf in rekening gebracht. De 
betaling vindt plaats op de 26e van iedere kalendermaand via een automatische incasso. De kosten voor het 
peuterarrangement peuterzaal worden per kalenderjaar verdeeld over 10 maanden. U betaalt dus elke maand 
hetzelfde bedrag.  
De kosten van de kinder-/ peuterdagopvang zullen iedere maand met u verrekend worden. Afhankelijk van de 
opvang die u afneemt bij ons.  
 

Bij afwezigheid van uw kind door ziekte, vakantie of een andere reden waardoor het kind verhinderd is, vindt 

geen verrekening met het maandbedrag plaats omdat de plek voor uw kind altijd gereserveerd blijft voor u. Is 

uw kind langer ziek dan een maand dan kan men indien er een doktersverklaring is, de betaling opschorten.  

Incidenteel ruilen kan altijd, zeker als het aantal kinderen in een groep dit toelaten. U kunt hierover altijd bellen 

met de locatie of met ons kantoor.  

U ontvangt verder elk jaar voor de maand november een contract aanhangsel waarin het te verwachten aantal 

opvanguren en de kosten voor het volgende kalenderjaar zijn vermeld. Dit zodat u uw aanvragen voor 
tegemoetkomingen tijdig kunt indienen bij de  

Belastingdienst, UWV en/of Gemeente. Tenzij u binnen 14 dagen na toezending van het contract aanhangsel 

VCO Kinderdomein anderszins bericht, wordt aangenomen dat u akkoord bent met de inhoud daarvan. Heeft u 

vragen of heeft u ondersteuning nodig bij contacten met instanties en/of het invullen van de benodigde 

formulieren, neem gerust contact met ons op.  

VCO Kinderdomein behoudt zich het recht voor tussentijdse prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen 
worden minimaal twee maanden voor ingangsdatum schriftelijk gemeld. Kinderdomein hanteert een 

opzegtermijn van twee maanden, per de 1e of de 16e van de maand. Dit geldt ook voor gedeeltelijke 

opzeggingen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

4. Peuterarrangementen en Voor- en Vroegschoolse Educatie 
 

VCO Kinderdomein gebruikt het beproefde Piramide Plus-programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie 
(VVE). De methode is geschikt voor alle peuters, want het biedt zowel uitdagingen voor kinderen met een 
ontwikkelingsvoorsprong als voor kinderen die een taalachterstand moeten inlopen. De methode is 
goedgekeurd door de onderwijsinspectie en scoort goed op alle ontwikkelingsdomeinen in de studies van 
onderzoekbureaus in opdracht van het ministerie van OCW. Belangrijk is dat peuters minimaal 2 dagdelen (= 5 
uur) per week het programma volgen. Bij een taalachterstand wordt het programma door de gemeente gratis 
verdubbeld naar vier dagdelen (= 10 uur) per week.  
Wij hebben onze arrangementen zodanig samengesteld en een pedagogische visie ontwikkeld dat alle kinderen 
zo goed mogelijk voorbereid naar de basisschool gaan.  
 
4.1 Methode Piramide   
 

Een prettig lokaal met diverse hoeken, waarbij elk 
ontwikkelingsaspect aan bod komt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld 
een huishoek, leeshoek en een bouwhoek waarin kleine groepjes 
kinderen samen kunnen spelen, maar ook een grotere ruimte 
waar de hele groep actief kan zijn. Aan de muur hangen dagritme 
kaarten die laten zien wat er die dag allemaal op het programma 
staat. Het spelmateriaal is opgeborgen in voor de kinderen 
overzichtelijke kasten zoveel mogelijk op kind hoogte. Op een 
tafel zie je materialen liggen die bij een thema passen. Dit is de 
indeling van een kind centrum waar met Piramide gewerkt wordt.  
 
Piramide biedt uw kind een veilige speel- en leeromgeving, 

waarin hij of zij zich goed kan ontwikkelen en zich snel op zijn of haar gemak voelt.  
Piramide is een totaalprogramma. Dat betekent dat er aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden. Er wordt 
niet alleen op gelet of uw kind goed leert praten of tellen, maar ook of het prettig met andere kinderen kan 
omgaan en plezier heeft in spel. Kinderen die extra steun nodig hebben, krijgen individuele hulp; tutoring heet 
dat bij Piramide.  
  

4.2 Spelen is leren   
 
Spel staat centraal bij Piramide, want jonge kinderen leren heel veel door te spelen. De Piramide-omgeving 
nodigt uit om te spelen in bijvoorbeeld de bouwhoek of de huishoek, maar er is ook een taalhoek en een 
knutselhoek. De rijke speel-leeromgeving stimuleert hen om zelf initiatieven te nemen en keuzes maken. Een 
belangrijke voorwaarde om te leren. Een bijzondere vorm van spel is er in de projecten. Samen met de 
pedagogisch medewerk(st)ers zijn de kinderen een aantal weken bezig met een projectthema dat over 
herkenbare dingen gaat, bijvoorbeeld Huis, Kleding, Sinterklaas of Lente. Op ons kindcentrum worden de 
thema’s van de voorschool en die van school op elkaar afgestemd, zodat er sprake is van een doorgaande 
leerlijn.  
  
4.3 Plaatsingsovereenkomst  
 
Nadat u een persoonlijk gesprek heeft gehad met één van onze medewerkers en uw wensen voor de opvang 
kenbaar heeft gemaakt, wordt de plaatsingsovereenkomst naar u toegestuurd. Deze kan door u ondertekend 
retour gestuurd worden en daarmee is de plaatsing van uw kind bevestigd.  
Voor aanvang van de startdatum is er gelegenheid voor uw kind om een keer te komen wennen op de groep. 
Het verloop van deze wenafspraak zal tijdens de intake verder met u afgestemd worden. 
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4.4 Algemene Voorwaarden  
 
Op de diensten van VCO Kinderdomein zijn de Algemene Voorwaarden voor kinderopvang (vastgesteld door de 
landelijke branchevereniging voor ondernemers in de kinderopvang) van toepassing. Deze worden bij de 
plaatsingsovereenkomst toegevoegd.  
 
4.5 Wijzigen en opzeggen  
 
Wij hanteren een opzegtermijn van een maand bij beëindiging van de plaatsing. Een opzegging van dagdelen 
dient schriftelijk aan ons te worden doorgegeven of via de mail (info@kinderdomein.nl). Er kan alleen worden 
opgezegd per 1e of per 16e van de maand. Bij wijziging van dagdelen vragen wij u contact met ons op te nemen. 
Wij passen dan de plaatsingsgegevens aan en u krijgt hiervan een schriftelijke bevestiging. De 
tegemoetkomingen in de kosten, die u van de Belastingdienst en/of de gemeente ontvangt, dient u zelf te 
beëindigen.  
 

4.6 Privacy  
 
De gegevens van u en uw kind worden conform de wet op de Privacy behandeld. Persoonsgegevens worden tot 
7 jaar na beëindiging van de plaatsing bewaard, waarna ze worden vernietigd.    

 

5. De groep(en)  
 
De verhouding tussen het aantal pedagogisch medewerk(st)ers en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de kinderdagopvang (0-4 jr.) bedraagt ten minste: 
 

• 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar  

• 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar  

• 1 beroepskracht per 6 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar  

• 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar  
 
De verhouding tussen het aantal pedagogisch medewerk(st)ers en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de peuterdagopvang (2-4 jr.) bedraagt ten minste: 
 

• 1 pedagogisch medewerk(st)er per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 4 jaar  
 
In de praktijk betekent dat dat er per dagdeel 2 pedagogisch medewerk(st)ers aanwezig zijn, waarbij er mogelijk 
nog een stagiaire aanwezig is.  
 
 
5.1 De medewerk(st)ers  
 
Wij werken uitsluitend met gekwalificeerde medewerk(st)ers conform de opleidingseisen zoals die in de CAO 
Kinderopvang zijn opgenomen. Daarnaast zijn wij selectief in het aannemen van medewerk(st)ers en zorgen wij 
voor een goede mix tussen mbo- en hbo-geschoolde pedagogisch medewerk(st)ers. Van elke medewerk(st)er is 
ook een verklaring omtrent gedrag aanwezig.  
Onze medewerk(st)ers volgen regelmatig cursussen en trainingen, gericht op kennis, inzicht en vaardigheden in 
de opvang. Zij worden daarnaast gecoacht en ondersteund op de werkvloer in het werken volgens het 
pedagogisch beleidsplan. De medewerk(st)ers hebben een passende beroepskwalificatie, d.w.z. minimaal een 
mbo-diploma gericht op welzijn of kinderopvang.  

  

 



9 
 

6. Praktische informatie  
 
6.1 Openingstijden 
 
Komt uw kind een dag niet naar IKC Het Sterrenpalet, wilt u dit dan tijdig aan één van de pedagogisch 
medewerk(st)ers doorgeven?  
Als uw kind opgehaald wordt door iemand anders, verzoeken wij u de naam van die persoon aan de 
medewerk(st)ers door te geven. De medewerk(st)ers laten uw kind niet met derden meegaan. Bij twijfel kan er 
gevraagd worden naar een legitimatiebewijs. Daarnaast wordt uw kind niet meegegeven aan kinderen in de 
basisschoolleeftijd, tenzij u daar (schriftelijk) toestemming voor heeft gegeven.  
Op christelijke en nationale feestdagen, zoals 2e paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag (1 keer per 5 jaar als dit 
een nationale feestdag is), Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag, 2e Kerstdag en nieuwjaarsdag zijn wij gesloten. In 
onze tariefstelling hebben wij rekening gehouden met de feestdagen. Dit betekent dat u op deze dagen geen 
gebruik kunt maken van de opvang en daarom hebben wij het aantal feestdagen van de beschikbare 
openingstijd afgehaald en in het uurtarief verwerkt. 
  

6.2 Globale dagindeling  
 
Om 08.30 uur starten wij met het peuterarrangement en kunt u samen met uw peuter terecht.  
 

• 08.15 uur: De peuters worden gebracht. Belangrijke zaken kunt u nu alvast doorgeven bij de aanwezige 
pedagogisch medewerk(st)ers. De peuters beginnen aan tafel met een puzzel of spel totdat alle kinderen 
er zijn. Hierna ruimen wij samen met de kinderen op. 

 

• 09.00 uur: We kijken wie er is en nemen de dagritmekaarten door. Dit doen we in de kring.  
Hierbij lezen we een boek voor over het thema en bieden wij een kringactiviteit aan. Ons VVE-
programma komt aan bod. 

 

• 9.30 uur: We gaan gezamenlijk aan tafel. Samen zingen we enkele liedjes om een rustmoment te 
creëren. Na een bekertje diksap of roosvicee eten we heerlijk fruit. Alle kinderen mogen dan enkele 
stukjes fruit kiezen. Er is oog voor zelfredzaamheid tijdens het eten en drinken. Ook is het een sociaal 
moment om bv te leren delen, op je beurt wachten of iets te vertellen. 

 

• 10.30 uur: Nu gaan we gericht een knutselactiviteit aanbieden die aansluit bij het thema.   
Kinderen die deze activiteit al hebben uitgevoerd, mogen vrij spelen in de bouwhoek, autohoek of 
keuken, of een spel aan tafel doen. 

 

• 11:00 uur: Bij mooi weer gaan we naar buiten, lekker even klimmen, scheppen, schommelen of fietsen. 
Bij slecht weer doen we binnen bewegingsactiviteiten, zoals bewegingsspelletjes of het volgen van een 
hindernisbaan.  

 

• 11.30 uur: We sluiten de ochtend af met een liedje of 
een verhaaltje. We zingen ons “dag vriendjes en 
vriendinnetje“-liedje. De deur gaat open en alle 
peuters kunnen weer lekker moe en voldaan mee 
naar huis.  

 
Op dinsdagochtend en vrijdagochtend starten wij de 
ochtenden om 9:00 uur met een half uur Beweeg Wijs. 
Wij streven ernaar om dit zoveel mogelijk buiten aan te 
bieden. 
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6.3 Activiteiten  
 

Al onze  pedagogische medewerk(st)ers zorgen er elke dag voor 
dat de opvang leuk, gezellig, veilig en inspirerend is. Kinderen 
leren door te spelen, daarom bieden de pedagogische 
medewerk(st)ers verschillende activiteiten en spelmaterialen 
aan. Onze medewerk(st)ers zijn goed opgeleid en weten op 
welke wijze zij het spelenderwijs leren kunnen stimuleren. Er 
wordt bijvoorbeeld veel voorgelezen om de taalontwikkeling 
maar ook de fantasie van kinderen te stimuleren en de 
woordenschat te vergroten. Ook wordt er muziek gemaakt en 
gezongen. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen kunnen 
bewegen, klimmen en ontdekken. Daarom streven we ernaar 

dat de peuters dagelijks naar buiten gaan. Bij de peuterarrangementen werken wij met verschillende thema’s, 
passend bij de belevingswereld van kinderen. Zo zijn er een aantal thema's die elk jaar weer terugkeren, zoals 
Sinterklaas, Kerst en de seizoenen. We besteden aandacht aan speciale dagen zoals Vaderdag, Moederdag en 
bijvoorbeeld de nationale voorleesdagen. 
 
6.4 Ziekte  
 
Het is vaak het beste dat zieke kinderen thuisblijven. Thuis krijgt een kind de aandacht en de verzorging die het 
nodig heeft. Mocht uw kind bij ons ziek worden, dan nemen we contact met u op. Het is dan ook van groot 
belang dat wij beschikken over één of meerdere  telefoonnummer(s) waarop u bereikbaar bent. Heeft uw kind 
een besmettelijke ziekte, dan verzoeken wij u ons daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen, zodat wij, 
indien noodzakelijk, de andere ouders/kinderen hierover kunnen informeren. Bij besmettelijke ziektes houden 
wij ons aan de richtlijnen die zijn opgesteld door de GGD.  
  

6.5 Zindelijkheid  
 
Er is natuurlijk aandacht voor de zindelijkheidstraining van uw kind. Waar dat van 
toepassing is, heeft de pedagogisch medewerk(st)er daarover contact met u. Als u 
bezig bent met zindelijkheidstraining, geeft u dan even reservekleding mee, zodat 
uw kind zo nodig verschoond kan worden. Graag dan ook een hemd en onderbroek 
aan, zodat wij ook direct de zelfredzaamheid hierin kunnen stimuleren.  
 
6.6 Medicijnen  
 
Gebruikt uw kind medicijnen, dan vragen wij u de medicijnen zoveel mogelijk buiten de opvangtijden te geven. 
Mocht dit niet mogelijk zijn dan kan één van de pedagogische medewerk(st)ers in overleg met u het medicijn 
aan uw kind geven. U dient hiervoor een verklaring te ondertekenen waarin u toestemming geeft dat één van 
onze pedagogisch medewerk(st)ers uw kind medicijnen geeft. Alleen voorgeschreven medicijnen in de originele 
verpakking met bijsluiter komen hiervoor in aanmerking. Wij hanteren hierbij het protocol medicijngebruik.  
 

6.7 Kleding  
 
De naam van uw kind in jas en tas helpt verwarring te voorkomen voor kinderen en pedagogisch 
medewerk(st)ers. Trek uw kind zoveel mogelijk kleren aan waarin hij of zij zich prettig kan bewegen, en die ook 
vies mogen worden. Er zijn schorten voor het plakken en verven. Zorgt u ervoor dat aan de kleren geen koorden 
zitten waarmee uw kind ergens achter kan blijven haken. De kinderen mogen ook pantoffels meenemen, of 
eventueel laarzen voor het buitenspelen.  
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6.8 Voeding  
 
Wij gaan ervan uit dat uw kind thuis een ontbijt of lunch heeft gehad, voordat hij of zij naar ons komt. In de loop 
van de ochtend wordt er gezamenlijk gedronken en gegeten. Voor brood, fruit, koekjes, melk, karnemelk, diksap 
of roosvicee wordt gezorgd door IKC Het Sterrenpalet, u hoeft dus geen fruit of drinken aan uw kind mee te 
geven. Wij bieden uw kind zoveel mogelijk gezonde producten aan zonder toegevoegde kleur-, geur- en 
smaakstoffen. Voor kinderen die de hele dag bij ons blijven is er tussen de middag een gezonde lunch. 

 

6.9 Verjaardag  

 
Ook vieren wij de verjaardag van uw kind. Overleg vooraf 
altijd even met de pedagogisch medewerk(st)er op de groep 
van uw kind. U weet dan precies hoeveel kinderen er die dag 
aanwezig zijn, of er nog kinderen met een allergie zijn en 
misschien wilt u ook wel tips voor een gezonde traktatie. De 
pedagogisch medewerk(st)er kan dan ook de nodige 
voorbereidingen treffen, zoals een mooie feestmuts maken 
om de jarige in het zonnetje te zetten.   
 
 

 

7. Communicatie 
 
In het belang van de kinderen hechten wij veel waarde aan een open communicatie. Wij streven ernaar u zo 
volledig mogelijk te informeren over de kinder-/peuterarrangementen. Wij zouden het fijn vinden dat u als 
ouder(s)/verzorger(s) ons ook op de hoogte houdt van gebeurtenissen thuis, zodat er sprake is van een optimale 
wisselwerking tussen de peuterarrangementen en thuis. De contacten tussen ouder(s)/verzorger(s) en de 
medewerk(st)ers vinden plaats als de kinderen gebracht en opgehaald worden. De medewerk(st)er heeft dan 
ook alle tijd voor uw vragen over uw kind. Daarnaast kunt u ons ook altijd bellen of mailen als u een vraag heeft 
of een afspraak wilt maken voor een persoonlijk gesprek. Naast de haal- en brengcontacten zijn er geregeld 
themabijeenkomsten, ouderavonden en andere activiteiten, waarbij van de inbreng en hulp van de ouders graag 
gebruik gemaakt zal worden. De uitgangspunten voor wat betreft de betrokkenheid van ouders zijn:  
 

• De betrokkenheid van ouders bij de opvang bevordert de ontwikkeling van hun kind. Samen met u zijn 
wij veel beter in staat om uw kind de ontwikkelingskansen te bieden die hij of zij nodig heeft.  

• Een goede communicatie tussen ouders en medewerk(st)ers is in ieders belang. Door met elkaar in 
gesprek te blijven ondersteunen en begeleiden wij uw kind beter en met meer resultaat.  

• Ouders zijn verschillend en hebben ook verschillende behoeften en mogelijkheden als het gaat om 
betrokkenheid. Meeleven, meedoen, meedenken en meebeslissen. 

Het meeleven van alle ouders is essentieel voor alle kinderen. Daarom worden ouders ook jaarlijks uitgenodigd 
voor een gesprek over de ontwikkeling van hun kind, zoals die door de medewerk(st)ers is geobserveerd.  
 
Aan de andere vormen van participatie (meedoen, meedenken en meebeslissen) kunnen ouders al naar gelang 
hun behoefte en interesse deelnemen.  
 
7.1 Oudercommissie  
 
Via de oudercommissie, conform de Wet Kinderopvang, hebben ouder(s)/verzorger(s) medezeggenschap.  
Heeft u interesse om deel te nemen aan de oudercommissie, of wenst u meer informatie hierover, dan kunt u 
contact met ons opnemen. U bent meer dan welkom.  
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7.2 Klachtenregeling  
 
Wij zien suggesties, opmerkingen of klachten van ouders als een gratis advies. Het geeft ons aanknopingspunten 
om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren en te blijven werken aan een open communicatie met 
ouders. Wij zullen proberen zo goed mogelijk met uw opmerkingen, klachten en suggesties om te gaan. Wanneer 
het gevoel bestaat dat er onvoldoende aandacht is voor een klacht of deze (intern) niet opgelost kan worden, 
bestaat de mogelijkheid een klacht aan de klachtencommissie Kinderopvang voor te leggen. VCO-Kinderdomein 
is aangesloten bij de Klachtencommissie Kinderopvang.  

   

8. Pedagogisch beleid  
 

Bij VCO Kinderdomein werken we met een pedagogisch beleidsplan. In dit plan staat omschreven wat onze 
pedagogische visie is. Deze vormt de leidraad van ons pedagogisch handelen.  
Er wordt gewerkt vanuit de visie dat kinderen spelenderwijs heel veel kunnen leren. Medewerk(st)ers kunnen 
met het spel de ontwikkeling van de kinderen stimuleren. Hoe dat precies gebeurt en welke uitgangspunten 
daarbij worden gehanteerd, kunt u lezen in het pedagogisch beleidsplan. Hierin komt tevens aan de orde hoe 
wij werken aan de doelen die genoemd worden in de Wet Kinderopvang: de wijze waarop tijdens de opvang de 
emotionele veiligheid wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor de ontwikkeling van persoonlijke en sociale 
competenties en de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. Het 
pedagogisch beleidsplan staat op een vaste plek ter inzage.  
  
 

9. Voor het eerst naar IKC Het Sterrenpalet 
 

Wanneer een kind voor het eerst naar IKC Het Sterrenpalet gaat, is dat meestal een grote stap. Veel jonge 
kinderen zijn er nog niet aan gewend dat mama of papa ineens weggaat en hen in een vreemde omgeving 
achterlaat.   
We willen proberen de stap van thuis naar de kinder-/peuteropvang zo klein mogelijk te maken. Het is voor 
iedereen fijn dat uw kind zich zo snel mogelijk bij ons op zijn gemak voelt. Wanneer uw kind voor het eerst ons 
gaat bezoeken, bespreken de pedagogisch medewerk(st)ers met u hoe ze omgaan met het wennen van uw kind.  
  
9.1 TIPS: (vanaf ongeveer 2 jaar) 
 

• Praat alvast met uw kind over de kinder/peuteropvang waar veel leeftijdgenootjes zijn en vertel 
dat het leuk is om daar te spelen. Geef uw kind eventueel een lievelingsknuffel mee, dit geeft het 
vertrouwde gevoel van thuis.  

• Lees met uw kind eventueel een prentenboek;  
Bobbi naar de speelzaal/ Ingeborg Bijlsma  
Liselotje naar de speelzaal/ Ron Schroder  

• Kom gerust voor de tijd eens langs met uw kind in overleg met de 
pedagogisch medewerk(st)ers. Voor sommige kinderen is het fijn 
om alvast het gebouw te zien, en alvast kennis te maken met de 
pedagogisch medewerk(st)er die hij of zij veel zal zien. Natuurlijk 
kunt u ons altijd bellen, als u wilt weten hoe het met uw kind gaat.  
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10. Samenwerking met andere organisaties  
 

Gelukkig verloopt de ontwikkeling van de meeste kinderen zonder problemen, maar soms zijn er vragen bij 
ouders of bij medewerk(st)ers. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een kind slecht spreekt, vaak boos is, moeilijk loopt, 
erg verlegen is, niet goed hoort, slecht slaapt, vaak valt, …. Dan is er even net iets meer aandacht nodig voor dit 
kind. Ouders en medewerk(st)ers bespreken dit met elkaar en kunnen samen besluiten om extra of 
specialistische ondersteuning te vragen aan de professionals binnen het IKC. 
 

10.1 Ondersteuningsstructuur 
 
IKC Het Sterrenpalet heeft als doel om alle kinderen goed voorbereid naar groep één van de basisschool te laten 
gaan. U mag als ouder ervanuit gaan dat wij zo veel mogelijk zorgdragen voor een gedegen en ononderbroken 
leerlijn naar de basisschool. Deze samenwerking heeft de vorm van een integraal kindcentrum en is in het 
voordeel van alle peuters en opvangkinderen. Mocht u als ouder kiezen voor een andere basisschool dan zullen 
wij u vragen om toestemming te geven om de gegevens van uw peuter mee te laten gaan naar de basisschool 
tijdens het intakegesprek op school. De werkwijze en de programma’s waarmee gewerkt wordt, worden samen 
met de scholen besproken.  
 

 

11. Veiligheid en hygiëne (GGD)  
 
VCO-Kinderdomein voert jaarlijks een Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid uit. De 
inspectierapporten zijn ter inzage op de locatie aanwezig. Hygiëne en veiligheid vinden wij zeer belangrijk. Zo 
zorgen we ervoor dat alle ruimtes schoon en opgeruimd zijn.  
 
11.1 Calamiteiten  
 
Eén keer per jaar wordt ook op onze opvanglocatie een RI&E uitgevoerd. VCO-Kinderdomein brengt eventuele 
risico’s in kaart met behulp van een vragenlijst en een rondgang door haar locaties. Indien er risico’s 
geconstateerd worden, treft men hiervoor vervolgens adequate maatregelen die jaarlijks geëvalueerd, 
gecontroleerd en zo nodig bijgesteld worden. Er wordt op locatie gehandeld volgens richtlijnen die zijn 
vastgelegd om de veiligheid en gezondheid van de kinderen te waarborgen.  
Deze richtlijnen zijn vastgelegd in het pedagogisch beleid, het pedagogisch werkplan en de protocollen en het 
beleid voor hygiëne en veiligheid. Deze zijn ter inzage op de groepen aanwezig en vormen het uitgangspunt bij 
ons pedagogisch handelen. Alle locaties hebben een door de brandweer goedgekeurd ontruimingsplan. Er 
wordt regelmatig een ontruiming met de kinderen geoefend. Op iedere locatie zijn personeelsleden opgeleid 
tot Bedrijfshulpverleners; zij zijn in het bezit van het diploma Kinder-EHBO. Zij volgen hier jaarlijks een training 
voor om de betreffende kennis op peil te houden. Er is altijd iemand met een BHV- en EHBO-diploma op de 
locatie aanwezig.  
 
  

12. Tot slot  
 

VCO Kinderdomein is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. Iedere locatie is onder een nummer 
terug te vinden. U kunt ons in het register vinden via de website: www.landelijkregisterkinderopvang.nl Ten 
behoeve van de aanvraag van de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst is dit nummer van belang. Hebt u 
na het lezen van deze informatie nog vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.  
 
  
Wij wensen u en uw kind(eren) een heel plezierige tijd toe bij IKC Het Sterrenpalet!  

 

 

 

http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/

