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Voorwoord  
 
Wij hebben het genoegen u ons kindercentrum te presenteren door middel van deze 
informatiegids. Met deze gids geven we u inzicht in de manier waarop onze opvang 
georganiseerd wordt en welke doelen we nastreven. Daarnaast treft u een grote 
hoeveelheid zakelijke gegevens aan, zodat deze gids als naslag kan worden 
gehanteerd. 
Naast deze informatiegids informeren wij ouders/opvoeders  door middel van ons  
Ouderportaal en onze nieuwsbrieven. 
Verdere informatie over Kindercentrum Jip&Janneke is te vinden op onze website:  
www.kcjj.nl 
 
Mocht u nog vragen hebben over de gang van zaken op het Kindercentrum, aarzel 
dan niet om contact met ons op te nemen. 
 
Ik wens uw kind(eren)  en u een prettige tijd toe op Kindercentrum Jip&Janneke.  
 
 
Monique van der Heijden, directeur 
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Inleiding:  
 
Kindercentrum Jip&Janneke is een kleinschalige voorziening van kinderopvang. 
Het kindercentrum is gelegen op een binnenterrein achter de huizen. Via een 
afsluitbare poort komt men op het speelterrein, waar de ingang van het gebouw is. 
In de wijk waar het kindercentrum is gevestigd, is er betaald parkeren van 09.00 tot 
18.00 uur. Jip&Janneke is gevestigd in een gebouw wat dateert van 1913 en was tot ± 
1984 een openbare kleuterschool. Vanaf augustus 1987 is het kindercentrum hierin 
gevestigd. 
Het is een oud pand wat door de diversen verbouwingen, een kindvriendelijke en 
warme sfeer heeft. Het kindercentrum beschikt over 4 grote lokalen waarin twee 
babygroepen en twee peutergroepen zijn gevestigd. 
Jip&Janneke heeft de beschikking over een ruime buitenspeelplaats op het zuiden, met 
twee afgescheiden gedeeltes:  voor de baby’s van de Floddertjes en een gedeelte bij 
de baby’s van de Zaza groep. 
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Doel / missie en visie / Kwaliteit  
 
Doel 
De algemene doelstelling van het kindercentrum is het bieden van kwalitatief goede 
kinderopvang voor kinderen van 0 – 4 jaar. Een sfeer en klimaat te realiseren waarin 
zowel kinderen, ouders/opvoeders  en pedagogisch medewerkers zich kunnen vinden. 
Dit alles vindt plaats onder professionele begeleiding in een uitnodigende omgeving 
binnen de wettelijke kaders en richtlijnen, die van toepassing zijn. 
 

Missie en visie 
Kindercentrum Jip&Janneke biedt kinderopvang en speelmogelijkheden aan 
kinderen van 0 tot 4 jaar. Wij willen de beste zijn in kinderopvang en het bieden van 
speelmogelijkheden, binnen de ruimte die onze maatschappelijke taak ons geeft. 
Onze diensten moeten betaalbaar en toegankelijk zijn. 
Een vertrouwelijke relatie met ouders/opvoeders  is voor ons vanzelfsprekend. In 
onze voorzieningen heerst een klimaat waarin kinderen zich veilig en prettig voelen 
en waarin ze gestimuleerd worden te spelen, te ontmoeten en te ontwikkelen. Onze 
accommodatie en pedagogisch medewerkers voldoen aan de wettelijke normen voor 
kinderopvang. 
De kwaliteit van ons kindercentrum en de aandacht voor het kind is voor een groot 
deel afhankelijk van de pedagogisch medewerkers.  Wij zijn er dan ook trots op  u te 
kunnen melden dat er weinig personeelsverloop is, de continuïteit naar kinderen en 
ouders blijft zo gewaarborgd. Om deze kwaliteit te kunnen waarborgen besteden we 
veel zorg en aandacht aan onze pedagogisch medewerkers. 
Bij Jip & Janneke werken 14 pedagogisch medewerkers zowel in fulltime,- alsmede 
parttime dienstverband. Ten slotte hechten wij aan een open en heldere 
communicatie en een goede werksfeer. 
 
Kwaliteit:  
Kwaliteit is, volgens ons, het voldoen aan de behoeften en verwachtingen van onze 
klanten. Dit betekent dat we ons b.v. zeer flexibel opstellen t.a.v. indeling van 
dagdelen, en openstaan voor klachten en of opmerkingen om een proces van 
continu verbeteren op te starten. Wij zullen ouders en verzorgers zoveel mogelijk bij 
onze activiteiten betrekken. Kwaliteit is ook het bieden van structuur aan de kinderen, 
naast bovengenoemde flexibiliteit, d.m.v. een vaste groepsruimte (stamgroep), een 
vaste dagindeling en een vast team met vast werkrooster, zodat kinderen en ouders 
niet steeds nieuwe gezichten zien. 
 
Onder begeleiding van deskundig opgeleid personeel op minimaal MBO niveau, vindt 
de opvang plaats.  
 
Om de kwaliteit van Kindercentrum Jip&Janneke te borgen is er een 
Kwaliteitsmanagementsysteem opgezet. De werking en samenhang van het systeem 
zijn vastgelegd in een kwaliteitshandboek.  
 
 
 
 



 

Informatiegids 2020 Pagina 6 

 
 
 
Oudercommissie 
 
Kindercentrum Jip&Janneke vindt het belangrijk dat ouders/opvoeders  zich 
betrokken voelen bij de opvang van hun kind(eren). Tevens is wettelijk vastgelegd 
dat een kinderopvangondernemer verplicht is een oudercommissie in te stellen. De 
oudercommissie ondersteunt de pedagogisch medewerkers en denkt mee over de 
organisatie. Ook worden in samenwerking met het team van Kindercentrum 
Jip&Janneke verschillende activiteiten georganiseerd. De oudercommissie stelt zich 
ten doel namens de ouders te participeren in het beleid van het kindercentrum door 
een goede invulling te geven aan de adviesrechten om op deze wijze de kwaliteit van 
de opvang te waarborgen of te verbeteren. 
 
De taken van de oudercommissie zijn:  

 Advisering over uitvoering kwaliteitsbeleid;  

 Overleg over pedagogisch beleid;  

 Adviseren over voedingsaangelegenheden;  

 Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid;  

 Overleg over openingstijden en tariefstelling;  

 Klachtenregeling;  

 Aanspreekpunt voor ouders;  

 Informatievertrekking aan ouders;  

 Mede organiseren van activiteiten;  
 
De oudercommissie heeft de bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd advies uit te 
brengen over bovenstaande onderwerpen. De oudercommissie heeft geen 
beslissingsbevoegdheid.  
De oudercommissie is aangesloten bij de Klachtenkamer Oudercommissie 
Kinderopvang en bij ouderbelangenvereniging BOinK. 
 
De oudercommissie zal bestaan uit, min. drie/ max. zeven, ouders of verzorgers van 
kinderen die van de kinderopvang bij kindercentrum Jip&Janneke gebruik maken.  
De zittende oudercommissie stelt zich bij binnenkomst aan u voor. 
 
Thema of ouderavonden:  
De leiding zal in samenwerking met de oudercommissie proberen thema- en/of 
ouderavonden te organiseren. Dit is een leuke manier om iedereen, dus ook mede-
ouders/opvoeders te ontmoeten. 
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Soort opvang / Opvangruimte / Contact   
 
Kindercentrum Jip&Janneke biedt hele dagopvang en beperkte halve dagopvang op 
de vrijdag aan twee babygroepen en twee peutergroepen. 
Onze groepen hebben namen gekregen, die uiteraard met Annie M.G. Schmidt te 
maken hebben. 
  
De Floddertjes (0-2 jaar)    
De Zaza (0-2 jaar)   
De Plukjes (2-4 jaar)    
De Stampertjes (2- 4 jaar)    
 
Na verschillende verbouwingen en aanpassingen zijn de volgende ruimtes voor 
kinderopvang tot stand gekomen: 
De Floddertjes groepsruimte met een slaapruimte   
De Zaza groepsruimte  met een slaapruimte  
De Plukjes groepsruimte met een slaapruimte 
De Stampertjes groepsruimte met een slaapruimte 
 
De groepsgrootte van de Floddertjes en de Zaza varieert per dag. Eén en ander is 
afhankelijk van de wachtlijst en de doorstroom mogelijkheden naar de 
peutergroepen. Wanneer er meer baby’s op de groep zijn dan wordt hier een derde  
Pedagogisch medewerker op ingezet. In de groepsruimte van de Floddertjes worden 
nooit meer dan 11 kinderen geplaatst i.v.m. het aantal m².  
De groepsgrootte van de peutergroepen is 16 peuters. Wanneer de groepsgrootte 
laag is dan komt het voor dat deze groepen worden samengevoegd. Dit kan op de 
daldagen; woens-, en vrijdag voorkomen maar ook tijdens vakantieperiode.  
 
Kindercentrum Jip&Janneke  is op werkdagen geopend van 7.30 -18.00 uur  
(10,5 uur).  
In de praktijk betekent dit dat er van 7.30 tot uiterlijk 8.15 uur sprake is van centrale 
opvang op de Floddertjes. Afhankelijk van het aantal kinderen dat vroeg gebracht en 
laat opgehaald wordt, zal de personele bezetting daarop worden aangepast.  
 
Breng- en haalcontact 
Wij nemen tijd voor breng- en haalgesprekken met ouders en/of verzorgers. Hoe 
beter we weten wat een kind thuis heeft beleefd, hoe beter we het kunnen 
begeleiden. 
Bij binnenkomst en bij ophalen willen wij een goede, duidelijke overdracht met en van 
de ouders. De pedagogisch medewerkers willen graag van de ouders veel informatie 
over specifieke gebeurtenissen thuis omdat de kinderen het zelf nog niet duidelijk 
kunnen verwoorden. Ook wordt er door de pedagogisch medewerkers zoveel 
mogelijk informatie gegeven. Soms is het met brengen en halen erg druk maar toch 
worden echte belangrijke gebeurtenissen bijvoorbeeld  gevallen en een bloed lip 
gehad of voor het eerst op de wc geplast persoonlijk vertelt door de  pedagogisch  
medewerker. 
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Ophalen door andere personen 
Het gebeurd wel eens dat de kinderen opgehaald worden door opa, oma, een tante 
of buurvrouw. Dit geeft niets en de kinderen vinden dit vaak erg leuk!  Wel vragen we 
u, als ouder/mede opvoeder, dit van tevoren door te geven of even te bellen om zo 
misverstanden te voorkomen. Het geeft de pedagogisch medewerker de mogelijkheid 
om uw kinderen verantwoord mee naar huis te geven. Wanneer de pedagogisch 
medewerkers geen bericht hebben ontvangen van de ouders worden kinderen niet 
meegegeven aan andere personen.  
 
 
Ouderportaal 
 
In onze communicatie naar u als ouder toe gebruiken wij, naast de mondelinge 
overdracht aan het eind van de opvangdag ook een digitaal medium: het 
Jip&Janneke Ouderportaal. 
U kunt via dit Ouderportaal foto’s bekijken die op de groep van uw kind gemaakt zijn, 
zijn/haar digitaal schriftje lezen, berichten van pedagogisch medewerkers of de 
leidinggevende lezen, maar zelf ook berichten sturen en in een stukje in het schriftje 
schrijven. Zo geven wij u inzicht in de opvangdag van uw kind! 
Daarnaast kunt u via het Ouderportaal een berichtje achterlaten wanneer  uw kind   
een keer niet komt. Hieronder vertellen wij u hoe u kunt inloggen en wat de 
mogelijkheden van het ouderportaal allemaal zijn. 

Inloggen op het Ouderportaal                                                                                
Inloggen op het Jip&Janneke Ouderportaal is heel eenvoudig. Het URL van het 
ouderportaal is:https://jipenjanneke.ouderportaal.nl/. U maakt zelf een 
gebruikersnaam en wachtwoord aan. Zijn er problemen met inloggen dan kunt u altijd 
contact opnemen met de organisatie. 

OuderApp                                                                                                                
Naast het Ouderportaal kunt u ook de Jip&Janneke App voor uw mobiele telefoon 
downloaden om in te loggen op het ouderportaal. Deze is te vinden in de AppStore 
van Apple en bij GooglePlay voor Android telefoons onder de naam:                   
Kindercentrum Jip & Janneke. 
Als u een inlog heeft aangemaakt zoals hierboven beschreven en de eerste keer 
heeft ingelogd via uw computer, kunt u daarna met dezelfde inloggegevens de 
OuderApp gebruiken. De OuderApp onthoudt uw gebruikersnaam en wachtwoord 
waardoor u altijd en overal snel toegang heeft tot de laatste foto’s, berichten en het 
digitale schriftje. 

Digitaal schriftje                                                                                                         
Voor alle kinderen wordt er een digitaal schriftje bij gehouden. Dit is een algemeen dag 
verslag soms aangevuld met persoonlijke informatie. Aan het eind van de dag ontvangt u 
dit dag verslag van de groep, zodat u weet wat uw kind, die dag allemaal heeft gedaan. 
U krijgt per mail bericht of met uw smartphone een pushbericht zodra er een dag verslag 
of een foto voor u in het ouderportaal staat. 

https://jipenjanneke.ouderportaal.nl/
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Ook kunt u zelf foto’s uploaden en een stukje in het schriftje schrijven, zodat de 
groepsleiding weet wat uw kind bezig houdt. Voor baby’s tot 12 maanden geldt dat in dit 
schriftje ook informatie over de voedings- en slaaptijden tussen ouders en de 
groepsleiding wordt gedeeld. 

Aanvragen van extra opvang of ruildagen                                                                  
Via het Ouderportaal kunt u gemakkelijk een ruildag of een extra opvangdag aanvragen. 
U ontvangt per mail een bevestiging van de aanvraag en een bericht als uw aanvraag is 
goedgekeurd.  
U kunt met een berichtje, een extra dag of een ruildag maar maximaal 28 dagen van te 
voren aanvragen. Dit omdat er tussentijds ook nieuwe kinderen geplaatst kunnen 
worden, waardoor de dag misschien niet meer beschikbaar is. 

Foto’s in het Ouderportaal                                                                                           
Bij het uploaden van een foto wordt door de pedagogisch medewerker met een ‘tag’ 
aangegeven welke kinderen op de betreffende foto’s staan. Zo vindt u snel de foto’s van 
uw eigen kind terug en ziet u ook met wie uw kind speelt. Bij de recente foto’s ziet u 
standaard eerst de foto’s van uw eigen kind(eren). 
De groep waarop uw kind geplaatst is, bepaalt welke ouders de foto’s nog meer zien. 
Foto’s worden dus alleen gedeeld met de ouders van de groep van uw kind. Ouders zien 
ook alleen de foto’s van de periode dat hun kind op de groep geplaatst was. 

Als u er bezwaar tegen heeft dat wij foto’s van uw kind in het ouderportaal zetten, kunt u 
dit bij de pedagogisch medewerkers op de groep aangeven. Zij vinken dit aan in het 
ouderportaal waarop een bewaking zit, zodat de foto’s van uw kind niet in het 
Ouderportaal kunnen worden gezet. Indien u er dus voor kiest om bezwaar te maken 
worden er dus geen foto’s van uw kind in het ouderportaal geplaatst. 
Dit betekent echter dat wij u ook geen foto’s van uw kind kunnen sturen, omdat het 
ouderportaal dit niet toelaat. In het dag verslag worden wel foto’s van de groep gebruikt, 
maar uiteraard staat uw kind hier dan niet op. 

Spelregels Ouderportaal                                                                                                
Om het gebruik voor iedereen plezierig te houden, hebben we een aantal spelregels 
opgesteld en wij verzoeken u om zich hieraan te houden: 

 De berichten die u naar de groep kunt sturen via het ouderportaal zijn bedoeld voor 
het uitwisselen van berichten met lage prioriteit. U bent bijvoorbeeld iets kleins 
vergeten te melden bij de overdracht of u heeft een andere vraag of opmerking die 
geen spoed heeft. De pedagogisch medewerkers op de groep zullen regelmatig de 
berichten in het ouderportaal bekijken, maar dit doen zij zeker niet de hele dag door. 
Het kan dus een paar uurtjes duren voordat u antwoord krijgt, houdt daar rekening 
mee. Ook als u een aanvraag doet binnen 24 uur is het raadzaam om nog even 
contact over te op te nemen met de groepsleiding. 
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 De berichten die u via het ouderportaal uitwisselt, gaan rechtstreeks naar de groep. 
Voor vragen met betrekking tot facturatie, wachtlijsten e.d. kunt u nog steeds terecht 
bij ons op kantoor doen en via info@kcjj.nl 

 U krijgt alleen foto’s te zien als uw eigen kind hierop staat. 
 De foto’s die u op het ouderportaal ziet, kunt u ook downloaden voor eigen gebruik. 

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat u foto’s, met daarop groepsgenootjes van 
uw kind, gebruikt op social media zoals Twitter en Facebook. 

Ons ouderportaal is ontwikkeld door: Konnect 

 
 
 
 
Dagelijkse gang van zaken  
 
Dagindeling 
De dagindeling wordt bepaald door de behoefte van kinderen om te eten en te 
slapen. Daarbij komen een aantal rituelen, die de vaste momenten van de dag 
markeren. Afscheid nemen, samen fruit eten, een boterham eten, de middagslaap, 
voorlezen of zingen, knutselen, buiten spelen zijn allemaal terugkerende rituelen van 
de dag. Gezamenlijke momenten bieden gezelligheid en rust. Voor het kind is de 
sfeer op dat moment belangrijker dan het doel van het samenzijn. Bij gezamenlijke 
momenten houden pedagogisch medewerkers rekening met wat kinderen 
aankunnen. Iedere groep heeft een pedagogisch werkplan waarin de praktische 
uitvoering van ons pedagogisch beleid beschreven staat. U kan bij de pedagogisch 
medewerkers van de groep altijd vragen naar dit werkplan. 
 
Eigen spulletjes 
Elk kind heeft een eigen mandje waarin schone reserve kleding, sloffen en eventuele 
knuffels kunnen worden opgeborgen. Fopspeentjes worden in een apart bakje, 
voorzien van naam, opgeborgen. 
Tevens heeft ieder kind een kapstokhaak met een luizenzak.   
 
Waardevolle artikelen 
Kindercentrum Jip&Janneke is een organisatie voor kinderopvang in Rotterdam, dus 
ook wij hebben helaas soms te maken met de grote-stads-problematiek. Wij 
adviseren ouders hun kind geen waardevolle sieraden om te doen, waardevolle 
kleding aan te trekken of waardevol speelgoed mee te geven. De kans op 
beschadiging, zoekraken of diefstal is namelijk altijd aanwezig. Wanneer u de wens 
heeft dat uw kind de sierraden ook draagt op het kindercentrum, dient u hiervoor een 
formulier in te vullen. 
Kindercentrum Jip&Janneke kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
bovengenoemde zaken. 
 
Merken 
Het merken van flessen(op de babygroepen) en de jassen, tassen en schoenen van 
alle kinderen is voor ons erg belangrijk. U kunt zich voorstellen dat het onmogelijk 
voor de pedagogisch medewerkers  is, om bij elke seizoenswisseling de nieuwe 

mailto:info@kcjj.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXz97tjtzOAhVCPhQKHTvICAoQjRwIBw&url=https://www.doenkids.nl/wat-is-doenkids/partners/&psig=AFQjCNEg9fGeah28flMrKXb-TECU7---3A&ust=1472199014381492
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jassen, schoenen etc. te onthouden. Wij vragen u daarom vriendelijk om zoveel 
mogelijk spullen van uw kind te merken of voorzien van de naam. Dit voorkomt 
irritaties en misverstanden. (Tip: www.goed-gemerkt.com) 
 
Voeding en verzorging 
Onze medewerkster in de keuken werkt tijdens de bereiding en het serveren van de 
voeding volgens de I.G.B./Keuringsdienst van Waren.  
Gedurende de dag zijn er verschillende eetmomenten waarop fruit, een cracker, koekje, 
etc. gegeten wordt. Een gezonde voeding is van groot belang, daarom kiest het 
kindercentrum voor voldoende variatie. De richtlijnen van het consultatiebureau en het 
voedingscentrum worden als leidraad voor het voedingsbeleid gebruikt. 
Er wordt minimaal gebruik gemaakt van toegevoegde suikers om zodoende de ouders 
en/of verzorgers de keus te laten hun kind(eren) te wennen aan suikers.  
 
Tevens wordt er aandacht besteed aan het gebruik van goede vetten en wordt er 
minimaal gebruik gemaakt van kleurstoffen en zout. Het kindercentrum houdt zoveel 
mogelijk rekening met bijzondere voeding in geval van dieet, allergie, 
geloofsovertuiging, etc. Bovenstaande voeding wordt niet door het kindercentrum 
verzorgd. 
Wisselend per dag, zodat alle kinderen aan bod komen, krijgen de kinderen iedere 
week een uitgebreide broodmaaltijd waaronder keuze uit;  bruin brood, een krentenbol, 
beschuit, een crackertje of ontbijtkoek.  
Voor de baby's  wordt de flesvoeding verzorgd, mits dit Nutrilon 1 of  Nutrilon 2 is, 
anders dienen de ouders en/of verzorgers zelf babyvoeding mee te nemen. Aan de 
ouders wordt gevraagd om voor hun kindje een eigen fles met speen op de groep af te 
geven. De ouders dienen om de zes weken voor vervanging van het speentje te 
zorgen. Het is voor het kindercentrum van belang om exact te weten wat uw baby thuis 
voor voeding krijgt zodat uw kindje dit op Jip&Janneke ook krijgt. 
Het is mogelijk om afgekolfde moedermelk mee te geven. Deze zal in de koeling en 
of vriezer bewaard worden. Ouders dienen zelf het van naam en datum te voorzien 
alvorens het in de vriezer gaat.  Het is ook mogelijk dat moeder langskomt om het 
kind zelf te voeden aan de borst. Voor de baby’s worden tevens iedere dag verse 
fruithapjes gemaakt met het fruit wat een kind al mag eten.  
De oudere kinderen poetsen na het eten hun tanden. Wij verzoeken u om voor uw kind 
een tandenborstel aan de leiding te geven en regelmatig te informeren naar vervanging. 
Luiers worden door het kindercentrum verstrekt. Voor het verschonen gelden vaste 
regels. 

 
Protocollen 
Om de verschillende doelen te bereiken word er gewerkt volgens vastgestelde protocollen. 
Er zijn o.a. werkinstructies/protocollen voor:  ziekte en ongevallen, 
kindermishandeling, ontwikkelingsproblemen bij kinderen, buitenspelen, bedden en 
wiegendood, voedselhygiëne, calamiteiten en handelingen op het gebied van de 
individuele gezondheidszorg, in het bijzonder medicatieverstrekking en 
voorbehouden handelingen. De pedagogisch medewerkers zijn op de hoogte van 
deze procedures.  
Procedures en hulpmiddelen worden ieder jaar geëvalueerd en zo nodig aangepast. 
Nieuw personeel wordt op de hoogte gebracht van bovengenoemde procedures.  
De procedures liggen voor ouders en/of verzorgers ter inzage bij de locatie manager. 
 

http://www.goed-gemerkt.com/
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Inentingen  
De kinderen, die Kindercentrum Jip&Janneke  bezoeken moeten gebruikelijke 
inentingen van het consultatiebureau krijgen of hebben gehad.  
 
Bij het intakegesprek met de ouders en/of verzorgers zal om een kopie van het 
inentingsbewijs worden gevraagd. Indien ouders en /of verzorgers de keuze maken 
om hun kind(eren) niet in te enten, dienen zij hiervoor een verklaring in te vullen en te 
ondertekenen op de groep. Volgens de huidige wet-, en regelgeving mogen niet 
ingeënte kinderen gewoon de opvang bezoeken. 
 
Zindelijkheid 
Zindelijk worden is een individuele aangelegenheid. Op  Kindercentrum Jip&Janneke 
starten we in principe met 2 jaar.  
Om te beginnen met zindelijkheidstraining moeten ouder, pedagogisch medewerkers 
en kinderen gemotiveerd zijn. Overleg is nodig over wanneer er mee begonnen wordt 
en hoe.  
Pedagogisch medewerkers kunnen de ouders aangeven dat het kind al interesse 
toont voor het potje/wc: "Zullen wij eraan beginnen?" Zij doen niets zonder overleg. 
Als ouders er thuis mee beginnen komen zij met het verzoek om het ook op het 
kindercentrum te doen. Het werkt vaak het beste als beide partijen dezelfde aanpak 
afspreken. 
 
Ondersteunende medewerkers- vrijwilligers 
Jip&Janneke heeft buiten de pedagogische medewerkers ook nog diverse andere  
medewerkers in dienst. Deze medewerkers zijn voornamelijk belast met 
ondersteunende werkzaamheden t.b.v. de kinderopvang zoals huishoudelijke  
medewerkers en een medewerker voor de schoonmaak in de avonduren.  Er zijn 
binnen de organisatie 2 vrijwilligers. Er is een vrijwilligster in de keuken via Begeleid 
werken van de Pameijer Keerkring (voor mensen met een verstandelijk beperking) en 
een vrijwillige klusjesman. 
 
Integratie gehandicapten 
Het kindercentrum stelt zich tot doel om de integratie tussen gehandicapten en niet 
gehandicapten zoveel mogelijk te bevorderen.  Dit geldt voor zowel het personeel 
alsmede voor de kinderen.  
 
Oproepkrachten 
Bij ziekte en verlof  van de vaste pedagogisch medewerkers zijn er invalkrachten die 
met de groep werken. Het verlof beleid is erop gericht dat er steeds een vaste 
pedagogisch medewerker per groep aanwezig is. Toch kan het in combinatie met 
ziekte wel gebeuren dat beide vaste pedagogisch medewerkers afwezig zijn. 
 
Daarom streven we ernaar een aantal vaste invalkrachten te hebben die vertrouwd 
kunnen raken met de kinderen, goed op de hoogte zijn van gewoontes en andere 
unieke eigenschappen van een kind  en waar de ouders hun kind vertrouwd bij 
achter kunnen laten. Mocht dit onverhoopt niet slagen zullen we een uitzendbureau 
inschakelen. 
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Stagiaires 
Het kindercentrum vindt het belangrijk, dat leerlingen van relevante opleidingen in de 
praktijk ervaring kunnen opdoen en zodoende tot een gemotiveerde keuze kunnen 
komen. 
Onze instelling biedt plaats aan stagiaires van diverse opleidingen, die worden begeleid 
door een werkbegeleider en de praktijkopleider. Kindercentrum Jip&Janneke is een 
erkend leerbedrijf en staat in het landelijke register van het landelijk orgaan SBB, 
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Als kenniscentrum voor 
leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport is SBB verantwoordelijk voor erkenning van 
leerbedrijven en vaststelling van kwalificaties. 
 
Vakanties en sluitingsdagen 
Kindercentrum Jip&Janneke is het gehele jaar geopend. Het Kindercentrum zal wel 
gesloten blijven op zaterdagen, zondagen, één studiedag en algemeen erkende 
feestdagen. Tevens hanteert Kindercentrum Jip&Janneke op  
24 december en 31 december afwijkende openingstijden (geopend van 07.30-17.00 
uur).  
Niet aangeboden opvanguren door deze (vroegtijdige) sluiting op bovengenoemde 
dagen kunnen niet worden geruild en worden niet gerestitueerd 
De zomermaanden is kindercentrum Jip&Janneke open. Wel zouden we het prettig 
vinden als de ouders de vakanties van hun kind op tijd aan de pedagogisch 
medewerkers  kunnen doorgeven. Zo kunnen wij ook rekening houden met de 
planning en inzet van de pedagogisch medewerkers.  
U ontvangt hiervoor een formulier waarop u aan kunt geven, wanneer uw kind niet op 
Jip&Janneke komt. Indien u niet op vakantie gaat, willen wij dat ook graag weten. 
 
Tijdens deze zomerperiode wordt er, zo mogelijk, samengevoegd van vier naar drie 
groepen en is in het kader van het pedagogisch beleid, in deze periode één vaste 
pedagogisch medewerker van iedere groep aanwezig. 
Aan de hand van deze gegevens wordt een apart personeelsrooster voor de 
zomerperiode opgesteld en kunnen invalkrachten hiervoor tijdig worden benaderd om 
zodoende de continuïteit en de kwaliteit van het kindercentrum te waarborgen.  
Wanneer u in een andere periode op vakantie gaat dan dat u heeft opgegeven, is het 
van belang dat u contact opneemt met de locatie manager. Hij kan beoordelen of dit 
voor u kan worden opgelost 
In deze periode van 6 weken wordt er ook geen extra opvang of ruildagen geboden. 
 
Wandelen/Peutergym buiten het kindercentrum 
De pedagogisch medewerkers nemen vaak een aantal kinderen in de bolderkar of 
buggy mee om buiten het kindercentrum te gaan wandelen. Het is een leuke manier 
om variatie aan te brengen in de omgeving van de kinderen.  
Er wordt voor alle kinderen vanaf  2 jaar door de pedagogisch medewerkers 
Peutergym gegeven in het speellokaal van de naburige basisschool (de Juliana van 
Stolbergschool).   
Hiervoor wordt, tijdens de intake, door middel van een formulier toestemming aan de 
ouders en/of verzorgers gevraagd. 
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Ziekte  
Binnen ons kindercentrum geldt de regel dat zieke kinderen het kindercentrum niet 
kunnen bezoeken. 
De redenen daarvoor zijn; 
• Dat een kindercentrum daar niet voldoende voor ingericht is. 
• In verband met infectiegevaar voor de andere kinderen en (pedagogisch)   
   medewerkers. 
• Een ziek kind heeft extra aandacht nodig en daar is niet altijd de gelegenheid voor. 
• Voor een ziek kind is de groep erg onrustig. 
• Wij vinden dat een ziek kind het beste in zijn eigen omgeving kan zijn. 
 
38,5 graden of andere indicaties 
Als een kind zich ziek voelt en/of een temperatuur heeft van meer dan 38,5 graden, 
dan moet het opgehaald worden of dient het thuis te blijven. Besmettelijke ziekten, 
van het kind dienen te worden gemeld. Het kindercentrum kan dan indien nodig, 
maatregelen nemen zoals het op de hoogte stellen van andere ouders. 
Gewone verkoudheden, die vaak bij kinderen voorkomen en die vaak ook 
besmettelijk zijn, kunnen niet voorkomen worden. Hardnekkige diarree is wel een 
reden om een kind thuis te houden tot het over is. Vooral bij baby’s bestaat namelijk 
het gevaar van uitdroging.  
  
Wennen en doorstroom 
Voordat het kind start op de groep vindt er een wenperiode plaats. Deze is bedoeld 
om het kind, de ouders en de pedagogisch medewerkers aan elkaar te laten wennen. 
Het kind bezoekt een aantal malen de groep, bij voorkeur op de dagen dat het kind 
ook gaat komen. In deze wenperiode kunnen ouders en pedagogisch medewerkers 
tot overeenstemming komen over de verzorging van het kind. 
Een kindje dat al op Kindercentrum Jip&Janneke is geplaatst maar overgaat naar 
een andere groep zal ook een periode gaan wennen. Deze periode duurt ongeveer 
een maand en zal in overleg met ouders plaatsvinden. 
 
Verjaardag 
Bij verjaardagen hebben de feestelijkheden een vast karakter. De groep wordt 
feestelijk versierd en de jarige krijgt een feestmuts. Iedere groep heeft een 
“feestdoos/kist” waarin o.a. verkleedkleren inzitten.  Op de ochtend wordt er dan het 
feest gevierd. Er worden liedjes gezongen en de jarige mag een cadeautje toveren 
uit de toverdoos. Ook mag het jarige kind trakteren waar altijd vaak naar wordt 
uitgekeken. We verzoeken de ouders om een gezonde traktatie te verzorgen en te 
overleggen met de pedagogisch medewerkers van de groep wat u trakteert. Dit  
i.v.m. mogelijke dieetkinderen op de groep van uw zoon/dochter. Deze kinderen 
mogen niet altijd alle producten zodat ook deze kinderen een andere feestelijke 
traktatie kunnen krijgen van ons of u als oude. 
 
Filmen en fotograferen 
Wij begrijpen dat het erg prettig is om mooie foto’s en/of filmpjes van uw kind te 
hebben. En zeker van speciale gebeurtenissen, als bijvoorbeeld een verjaardag of 
een leuke activiteit. In de groep kan dit weleens teveel onrust veroorzaken. Wij 
vragen u dan ook hier terughoudend mee om te gaan.  
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Wanneer u foto’s wilt hebben, kunt u aan de pedagogisch medewerkers vragen of zij 
er een paar willen maken. Zij weten precies welke kinderen er niet gefilmd of 
gefotografeerd mogen worden. 
 
Afscheid nemen 
Als het kind 4 jaar is geworden, zit de tijd bij kindercentrum Jip&Janneke  erop. We 
laten deze bijzondere gebeurtenis niet zomaar voorbij gaan. Als het kind naar huis 
gaat, krijgt het zijn plakboek mee met alle knutselwerkjes, die zijn gemaakt bij 
kindercentrum Jip&Janneke. 

 
Veiligheid en gezondheid 
Op een kindercentrum waar veel kinderen en volwassenen verblijven, dient uiteraard 
aandacht te worden geschonken aan het aspect veiligheid en gezondheid.  
Op kindercentrum Jip&Janneke is de locatiemanager belast met de veiligheid en 
gezondheid op en rondom het kindercentrum, zowel op het gebied van fysieke 
veiligheid (brandgevaar, veilige speeltoestellen, EHBO-koffers enz.) als op het 
gebied van welbevinden van de kinderen. 
In overleg met de locatiemanager wordt op basis van de bevindingen een plan van 
aanpak opgesteld. Jaarlijks wordt bekeken, of er nog knelpunten zijn en welke van 
deze punten prioriteit verdienen bij verbetering.  
Door samenwerking met de Arbodienst, de GGD-inspectie, de arbeidsinspectie en de 
brandweer wordt ernaar gestreefd de veiligheid en gezondheid in en om het gebouw 
continu op een verantwoord niveau te houden met inachtneming van de wettelijke 
bepalingen. Het gebouw voldoet dus in alle opzichten aan de meest recente 
brandweereisen.  
Eens per jaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden. Op een niet van te voren 
aangekondigd moment wordt de interne alarmeringsinstallatie in werking gesteld. 
Een ontruimingsoefening wordt altijd geëvalueerd en waar nodig worden kinderen 
en/of pedagogisch medewerkers aangesproken op hun wijze van handelen.  
Op Kindercentrum Jip&Janneke zijn ook pedagogisch medewerkers opgeleid tot 
bedrijfshulpverlener. Jaarlijks volgen zij een herhalingscursus. BHV’ers zijn getraind 
in het verrichten van de belangrijkste EHBO handelingen en voor ontruimingen en 
dergelijke. 
Een veilig gevoel bij kinderen is ontzettend belangrijk. Alleen als kinderen zich op 
hun gemak voelen en met plezier naar Jip&Janneke gaan, zullen ze floreren. Een 
veilig, vriendelijk en rustig klimaat geeft kinderen kansen.  
 

Om de veiligheid en gezondheid van Kindercentrum Jip&Janneke te borgen is er een 
Kwaliteitsmanagementsysteem opgezet. De werking en samenhang van het systeem 
zijn vastgelegd in een kwaliteitshandboek Veiligheid - Gezondheid. 
 
Inschrijving, kennismakingsgesprek en aanbod 
Over het algemeen is uw allereerste contact telefonisch. Tijdens dit contact krijgt u 
uitleg over de procedure van aanmelding en kunt u vrijblijvend een inschrijfformulier 
ontvangen. Middels dit formulier krijgen wij een overzicht van alle benodigde 
informatie ter beoordeling van de aanmelding en eventuele plaatsingsmogelijkheden. 
Na dit telefonisch contact wordt er een afspraak gemaakt voor een rondleiding binnen 
ons kindercentrum, u ontvangt een informatiepakket met deze informatiegids en de 
geldende tarieven van de verschillende opvangmogelijkheden. 
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Aanname zal op volgorde van inschrijving plaatsvinden. Bij de inschrijving worden u 
geen kosten in rekening gebracht. De opzegtermijn is één maand. Broertjes en 
zusjes krijgen te allen tijde voorrang.  
Maakt u langer dan 3 maanden geen gebruik van onze diensten, zonder opgaaf van 
reden, zullen wij uw kind(eren) uitschrijven en zult u dus bij hernieuwd gebruik 
opnieuw moeten inschrijven. Wanneer u een aanbod ontvangt en deze accepteert 
zal u een overeenkomst, digitaal krijgen toegestuurd. Deze overeenkomst met 
bijlagen dient u binnen 5 dagen te onderteken, pas dan is de plaatsing definitief. 
 
Intakegesprek 
Voordat een kindje op de opvang wordt geplaatst vindt er een intakegesprek met 
ouders en/of verzorgers plaats. Het plaatsingsformulier wordt ingevuld en er wordt 
verteld hoe de werkwijze van het kindercentrum is. Het intakegesprek vindt altijd plaats 
op de groep waar u zoon of dochter geplaatst wordt en wordt gehouden met één van 
de pedagogisch medewerkers van deze groep. 
 
Anti-discriminatiecode 
Het doel van deze code is het voorkomen en bestrijden van discriminatie binnen de 
organisatie, het gebouw en het terrein. 
Omschrijving van de code: 
Onze organisatie maakt geen onderscheid tussen personen op grond van ras, 
huidskleur, sekse, afkomst, geloof, levensbeschouwing, seksuele geaardheid en 
leeftijd. Dit geldt voor alle betaalde en onbetaalde pedagogisch medewerkers van onze 
organisatie en geldt voor alle handelingen die wij verrichten. 
Verder is het aan een ieder die zich in ons gebouw of op ons terrein bevindt verboden 
om: 

- discriminerende opmerkingen of grappen te maken, 
- materialen te verspreiden die discriminerend zijn of aanzetten tot 

discriminatie,  propaganda te maken voor discriminerende organisaties. 
Wijze van hantering van de code: 
Ouders, kinderen, bedrijven, leveranciers en pedagogisch medewerkers kunnen een 
klacht indienen bij de directeur indien zij van mening zijn dat de anti discriminatiecode 
wordt overtreden. 
 
Huiselijk geweld en kindermishandeling 
De  Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een 
stappenplan voor professionals en instellingen bij (vermoedens van) huiselijk 
geweld en kindermishandeling. Het stappenplan biedt ondersteuning aan 
professionals door duidelijk te maken wat er van hen wordt verwacht.  
Dat is niet alleen belangrijk voor de professional zelf, maar draagt ook bij aan effectieve 
hulp aan slachtoffer en pleger. Wij vinden het van belang als er sprake is van 
vermoedens van huislijk geweld of vermoedens van kindermishandeling dat er op een 
verantwoordelijke wijze door onze pedagogisch medewerkers wordt gehandeld. 
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Ouderavond 
Ouderavonden zijn bedoeld om informatie te geven over het pedagogische beleid en 
de dagindeling of over andere beleidszaken van het kindercentrum.  
Ouderavonden kunnen ook gebruikt worden om de opvatting van ouders over 
onderwerpen te vernemen. We willen door middel van specifieke workshops ouders 
betrekken bij de opvang. In het kindercentrum is er sprake van gedeelde opvoeding 
tussen pedagogisch medewerkers en ouders en/of verzorgers. De workshops zullen 
bestaan uit onderwerpen, die te maken hebben met de dagelijkse opvoeding van 
kinderen. We denken aan; grenzen stellen, zindelijkheid, voeding, ontwikkeling, 
speelgoed, etc. 
 
Pedagogisch Beleidsplan 
Kindercentrum Jip&Janneke heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan, die u 
ontvangt na kennismaking met onze organisatie.  
Daarin zijn o.a. de pedagogische uitgangspunten met visie, identiteit en 
doelstellingen omschreven.  
 

 Verzekeringen 
Kindercentrum Jip&Janneke heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en 
een ongevallenverzekering voor de kinderen en het personeel afgesloten. 
 

 Noodsituaties 
In het bedrijfsnoodplan van Kindercentrum Jip&Janneke wordt omschreven de 
handelswijze van (zeer) ingrijpende gebeurtenissen, die kunnen gebeuren op het 
kindercentrum. Aan dit plan is een registratieformulier gekoppeld. Het invullen van 
het formulier is bestemd voor het beschrijven van de calamiteit met de handelingen, 
die zijn genomen. Met als uiteindelijk doel calamiteiten te voorkomen en/of te leren 
van genomen maatregelen. 
Voorbeelden van calamiteiten zijn: storing(en) aan apparaten, energie uitval, 
insluiping  etc. 
De procedure ligt voor ouders bij de locatiemanager. 

 
Sinds medio 2008 is het kindercentrum op het Openbaar Meld Systeem van de 
Regionale Alarmcentrale van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond aangesloten. 
Dit houdt in dat er een directe lijn met de Brandweer is. De alarmering gebeurt direct 
via de rookmelders die door het gehele gebouw hangen. 
 
Wet Kinderopvang 
In januari 2005 is de Wet Kinderopvang in werking getreden. Deze Wet regelt de 
kwaliteit en financiering van kinderopvang. 
In opdracht van de Gemeente Rotterdam wordt er jaarlijks een inspectie uitgevoerd 
door de GGD Rotterdam,  om te controleren of er volgens de Wet Kinderopvang 
wordt gewerkt. 
De overheid heeft vastgesteld dat gemeenten een openbaar landelijk register dienen 
samen te stellen met alle formele kinderopvang.  
De GGD Rotterdam is verantwoordelijk voor dit register. Ieder kinderdagverblijf heeft 
een uniek nummer, het nummer van Kindercentrum Jip&Janneke is: 191015465  
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De inspectierapportages van de GGD-inspectie worden in dit register openbaar 
gemaakt. Tevens hangt de inspectierapportage in de gang op het prikboord van de 
Oudercommissie en worden de rapportage altijd besproken met de oudercommissie. 

 
 

vier ogen principe/ achterwacht 
 
Het vierogen principe: Zorgen voor vier ogen, vier oren en transparantie.  
Vanaf 1 Juli 2013 is het “vierogen principe” verplicht gesteld voor de dagopvang.  
Het vierogen principe houdt in dat altijd een volwassene moet kunnen meekijken of 
meeluisteren met een beroepskracht.  
 
Naast praktische oplossingen om meekijken en meeluisteren mogelijk te maken vindt 
kindercentrum Jip&Janneke vooral ook ‘de gedachten achter’ het principe van 
belang. We moeten werken aan een professioneel en open werkklimaat. Het is 
belangrijk om met elkaar te overleggen, elkaar te coachen en feedback te geven. Zo 
verval je minder snel in je eigen patroon.  
 
Regels kunnen helpen, maar het gedrag eromheen telt minstens zo zwaar. 
Eerlijkheid tussen pedagogisch medewerkers en ouders is belangrijk. Jaarlijks wordt 
er binnen de organisatie dan ook aandacht geschonken aan de beroepshouding 
binnen de kinderopvang. In verschillende overlegvormen, zoals teamoverleg of 
functioneringsgesprekken, komt dit ter sprake. 
 
Van al onze (pedagogisch) medewerkers, vrijwilligers, de managementleden en de 
stagiaires hebben wij een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in ons bezit. Deze 
wordt jaarlijks gecontroleerd door de GGD. In 2018 is er een landelijk digitaal 
register, operationeel waarin alle mensen, die werkzaam zijn in de kinderopvang 
geregistreerd staan en gemonitord worden. 
 
De Wet Kinderopvang schrijft voor dat ieder kinderdagverblijf een achterwacht-
regeling moet hebben. Een achterwacht is een volwassen persoon, die in geval van 
nood ten alle tijden ingeschakeld kan worden en binnen ambulance aanrijtijd 
aanwezig kan zijn op locatie. Over de gehele dag zijn er ruim voldoende 
pedagogisch medewerkers aanwezig. Alleen bij onvoorziene situaties in de ochtend 
is er een pedagogisch medewerker, die gebeld kan worden, die dichtbij de locatie 
woont. 
De achterwachtregeling is opgenomen in het veiligheidsbeleid van de organisatie. 
 
Mentorschap 
 
Bij het creëren van een beschermde omgeving met persoonlijke aandacht voor de 
kinderen speelt het mentorschap een centrale rol. Ieder kind krijgt bij de start van de 
opvang een eigen mentor toegewezen. Deze mentor is met het oog op een betere 
signaleringsfunctie degene die verantwoordelijk is voor het volgen van de 
ontwikkeling van de aan de mentor toevertrouwde kinderen. 
Met betrekking tot zaken omtrent de ontwikkeling van het kind is de mentor het 
aanspreekpunt voor de ouders.  
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Omgekeerd is de mentor degene die de ouders aanspreekt als er bijzonderheden 
zijn. 
Wanneer een kind naar een volgende groep doorstroomt wordt het kind toegewezen 
aan een andere mentor. Bij de overdracht van het mentorschap naar de toekomstige 
mentor van het kind worden de ontwikkelingsgegevens doorgegeven en vindt er een 
overdracht tussen de mentoren plaats. Gegevens van de ouders/verzorgers en 
kinderen worden behandeld conform de richtlijnen ten aanzien van het 
vertrouwelijk omgaan met persoonlijke gegevens. 

 
 

Pedagogisch coach/beleidsmedewerker 
 
Op ieder kindercentrum moet een HBO-geschoolde pedagogisch 
coach/beleidsmedewerker (hierna te noemen PBM’er) worden ingezet. De PBM’er 
moet jaarlijks een aantal uren worden ingezet voor het coachen van de pedagogisch 
medewerkers, het vorm geven van het pedagogisch beleid en de implementatie van 
dit beleid.  
De coaching vindt minimaal jaarlijks plaats. De PBM’er  houdt zich ook bezig met het 
pedagogisch beleid en de werkwijze daarbij. Bijvoorbeeld hoe de pedagogisch 
medewerkers kinderen uitdagen om nieuwe vaardigheden aan te leren. 
 

 
Klachtenreglement / Privacybeleid 

 
Er is een interne klachtenprocedure t.a.v. de ouders en/of mede-opvoeders. Bent u 
ergens niet tevreden over? Praat er over met de verantwoordelijke pedagogisch 
medewerker of locatiemanager. In gezamenlijk overleg is veel op te lossen. Naast de 
interne klachtenprocedure, kunnen ouders zich ook wenden tot de 
Geschillencommissie 
www.degeschillencommissie.nl 
 
De werkzaamheden van de instelling brengen met zich mee dat een 
persoonsregistratie van de opgevangen kinderen moet worden bijgehouden, waarbij 
ook enige gegevens van de ouders en/of verzorgers vermeld worden. De directeur is 
de houder en beheerder van deze registratie.  
Ten behoeve van de werkzaamheden wordt voor de opvang relevante informatie 
verstrekt aan de pedagogisch medewerkers. 
Deze zijn verplicht tot geheimhouding van de verstrekte informatie aan anderen dan 
de betrokken pedagogisch medewerkers en eventuele werkbegeleiders. De instelling 
zal geen informatie uit de persoonsregistratie ter beschikking stellen aan derden, 
indien hiervoor niet expliciet vooraf goedkeuring is verkregen van de betrokken 
persoon. Een gedetailleerde uitwerking van het privacyreglement kan worden 
aangevraagd bij de locatiemanager. 
 
 
 
 
 

http://www.degeschillencommissie.nl/
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Kosten kinderopvang 
 
Het beleid is erop gericht om kwalitatief goede opvang te kunnen (blijven) bieden op 
een aanvaardbaar prijsniveau dat gebaseerd is op de kostprijs. 
De prijs wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Wijzigingen van het tarief voor een 
kindplaats zijn gebaseerd op algemene kostenstijgingen in en buiten de 
kinderopvang. 
 
Prijsveranderingen worden een maand van te voren medegedeeld aan de klanten. 
Dit vanwege de opzegtermijn van een maand wanneer dit later gebeurd wordt er 
afgeweken van het opzegtermijn. 
We onderscheiden de volgende tarieven: 

- Hele dagopvang   
- Extra opvang  

De relevante tarievenlijst is in de informatiemap bijgesloten. 
 
De betaling vindt plaats via automatisch incasso en wel in de lopende maand. Voor 
iedere 15e van de maand krijgt u van ons een factuur met daarop een specificatie 
van het bedrag dat u ons schuldig bent. Dit bedrag wordt omstreeks de 25ste van 
elke maand, dus na ontvangst van uw kinderopvangtoeslag van de belastingdienst, 
van uw rekening afgeschreven.  
Als afschrijving niet mogelijk blijkt zullen wij u manen, wanneer hierna geen betaling 
volgt en u 2 maanden openstaat, kan uw kind helaas geen gebruik meer maken van 
kinderopvang en zal de betaling overgedragen worden aan een incassobureau. 
Voor niet gebruikte uren, ook na ziekmelding, kunnen wij u helaas géén restitutie 
verlenen. 
 
 
Extra opvang 
Het is voor ouders mogelijk kinderen een extra dag te laten opvangen. 
In principe worden kinderen wanneer er gebruik wordt gemaakt van deze 
mogelijkheid, opgevangen in de eigen groep. Als de grootte van de groep niet toelaat 
dat een kind extra opvang op de eigen groep geboden wordt, wordt in overleg met de 
ouders, gekeken of het kind bij een andere groep met gelijke leeftijdssamenstelling 
geplaatst kan worden. 
 
In zo’n geval verlaat het kind de stamgroep en hebben de pedagogisch  
medewerkers de taak om dit kind extra aandacht te geven zodat het zich, hoewel het 
niet bij de eigen vertrouwde pedagogisch medewerkers op de groep is, toch veilig 
voelt. Ouders dienen hiervoor een formulier te tekenen (formulier 9. Plaatsing op 
twee stamgroepen). Voor vragen over extra opvang kan men altijd bij de pedagogisch  
medewerker van de groep terecht. Voor extra opvang geldt het normale uurtarief dat u 
kan vinden op de tarievenlijst 
Ruilen van dagen of dagdelen is beperkt mogelijk. U kunt via het Ouderportaal of per 
email een aanvraag indienen.  
Extra opvang wordt altijd achteraf gefactureerd. 
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Branchevoorwaarden kinderopvang - opzegtermijn 
Ouders moeten bij de opvang van hun kind een grote rechtsbescherming en 
zekerheid krijgen. Dat vinden Brancheorganisatie Kinderopvang en 
consumentenpartijen BOinK en de Consumentenbond.  
Partijen hebben na intensief overleg Algemene voorwaarden (AVK) tot stand 
gebracht. Deze zijn per 1 januari 2005 van kracht geworden. De AVK zijn bindend 
voor de leden van de brancheorganisatie waar Kindercentrum Jip&Janneke lid van 
is. De branchevoorwaarden zijn dan ook altijd van toepassing op het contract wat u 
afsluit met onze organisatie. In 2016 zijn de Branchevoorwaarden gewijzigd, deze 
staan ook op de website van Jip&Janneke maar ontvangt u ook digitaal bij de 
overeenkomst. 
Het opzegtermijn van kindercentrum Jip&Janneke  bedraagt conform de 
branchevoorwaarden 1 maand en kan op iedere dag schriftelijk worden opgezegd. 
  
Let wel op, wanneer uw kind vier jaar wordt, eindigt automatisch de kinderopvang.  
Wil u langer gebruik maken van de opvang dan dient u dit tijdig aan te vragen. Deze 
faciliteit is een extra dienstverlening vanuit de organisatie, hier kunnen geen rechten 
aan ontleend worden. 
 
Tegemoetkoming van het Rijk, Kinderopvangtoeslag 
U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de kosten van 
kinderopvang van de rijksoverheid. De rijksoverheid hanteert een maximum uurprijs 
waarvoor de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang wordt gegeven.  
Voor tegemoetkoming van het rijk dient u de volgende stappen te ondernemen: 
 

 Vraag een overeenkomst bij onze organisatie wanneer u een geaccepteerd 
plaatsingsaanbod van ons heeft ontvangen. 

 Verzamel de gegevens van uw (gezins)inkomen 
 Vul het aanvraagformulier van de belastingdienst in, te downloaden van 

www.belastingdienst.nl of via de website van het Kindercentrum, via de kop 
Links. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.belastingdienst.nl/
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Huisregels  
 
Voorwoord:  
Om duidelijkheid te verschaffen naar de ouders over hoe we omgaan met bepaalde 
zaken, zijn er huisregels opgesteld. Hieronder vindt u de huisregels van 
kindercentrum Jip&Janneke. 
 
Algemeen:  
Het is verboden voor de poort te parkeren met uw auto. De toerit dient te allen tijde 
bereikbaar te blijven voor hulpdiensten.  
Het is verboden om al fietsend of brommend het terrein te betreden. 
Fietsen, scooters e.d. worden in het fietsenrek geplaatst onder de poort.  
Huisdieren worden niet toegelaten.  
Roken is verboden.  
Vanuit hygiënisch oogpunt worden binnen geen schoenen gedragen waarmee ook 
buiten gelopen is. Voor ouders/bezoekers staan er bij binnenkomst oversloffen, voor 
de kinderen brengt u zelf binnen schoenen of slofjes mee.  
Vluchtdeuren moeten te allen tijden bereikbaar zijn, hier mag dus geen speelgoed of 
een kinderwagen voor staan. 
 
Entree:  
Helaas, de wereld om ons heen word steeds onveiliger. Dagelijks lezen we in de 
krant en horen we op het nieuws de vreselijkste dingen. Ook in ruimte waar we ons 
toch veilig zouden moeten kunnen voelen.  
Ook ons kindercentrum is een ruimte waar iedereen zich veilig moet kunnen voelen. 
Om te voorkomen dat personen met verkeerde bedoelingen zomaar het 
kindercentrum  kunnen betreden hebben wij op de toegangsdeur een code. Deze 
code ontvangt u bij de intake. Wij verzoeken u, om hier zorgvuldig mee om te gaan. 
Jaarlijks wordt deze code gewijzigd.  
Maxicosy en buggy’s  mogen niet in het lokaal. In de eerste schuur als u het plein 
oploopt kunnen deze zaken worden geplaatst. Wij verzoeken de wandelwagens in te 
klappen. 
Om de rust te bewaren mogen kinderen niet rennen in de gang en de tochtdeuren 
zijn geen speelgoed voor de kinderen.  

Houd bij binnenkomst of bij vertrek de deur vast, daar deze hard dichtslaat vanwege 
de door de brandweer verplicht gestelde deurdranger.  
Kinderen mogen niet zonder toezicht in de gang.  
 
Halen en brengen:  
Bedenk dat als u uw kind brengt of haalt er altijd kinderen kunnen slapen, maakt u 
dus geen overbodig lawaai. 

In de gang hangen bij de kapstokken van de kinderen, luizenzakken. Wanneer u uw 
kindje brengt of ophaalt doet u de jas/vestje in deze zak.  

 
Bij het brengen zet u de schoenen van uw kinderen in de schoenenkast van het 
lokaal waar uw kind hoort, en bij het halen zet u de slofjes ook in die zelfde kast.  
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Reserve kleding mag in de persoonlijke mandjes van uw kind worden opgeborgen in 
de betreffende groepsruimte. Controleer regelmatig of er nog voldoende 
verschoningen zijn. 
 
 
Sluit altijd de deur van het lokaal. Kinderen worden alleen aan derde meegegeven, 
wanneer dit door de ouders is doorgegeven. Kinderen mogen niet alleen in de hal, 
kantoor, was -en droogruimte, sanitair volwassenen, spoelruimte of keuken. Alle 
eigendommen van de kinderen worden door de ouders voorzien van naam.  
 
Speelgoed, bekers en spuugdoekjes zijn op het kindercentrum voldoende aanwezig. 
Om zoekraken te voorkomen, kunt u deze beter niet meenemen. Kindercentrum 
Jip&Janneke is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van speelgoed, 
kinderfietsjes e.d. 
 
Medicijnen:  
Wanneer uw kind tijdens zijn/haar bezoek aan het kindercentrum medicijnen nodig 
heeft mag u hiervoor een verklaring invullen op de groep.  
 
Leefruimte:  
Alle speelgoed heeft een vaste plaats. Tijdens het opruimen kijkt een pedagogisch 
medewerker gelijk of het speelgoed nog in orde is.  
Binnen mogen kinderen niet rennen en/of gillen. Er mag niet met speelgoed worden 
gegooid.  
Binnenspeelgoed mag niet mee naar buiten en buitenspeelgoed mag niet naar 
binnen. Kinderen mogen niet klimmen en/of staan op tafels en stoelen. Ouders en 
pedagogisch medewerkers mogen geen tassen of andere persoonlijke zaken binnen 
handbereik van de kinderen wegzetten of laten staan.  
 
Verschoonruimte:  
Kinderen mogen niet zonder begeleiding op de verschoontafel. Kinderen mogen 
geen gebruik maken van de kraan op de verschoontafel maar alleen van de kraan 
van de kinderaanrechtjes.  
Tijdens het verschonen mag een kind nooit alleen gelaten worden op het 
aankleedkussen.  
Zeep, handcrème, desinfectie en schoonmaakmiddel voor de tafels staan in de 
verschoonruimte in de kast zodat kinderen hier niet bij kunnen.  
 
Slaapruimte:  
De pedagogisch medewerker controleert altijd of bedjes in orde zijn en goed zijn 
afgesloten. Bedjes voor de jongste baby’s worden kort opgemaakt.  
Er wordt geen gebruik gemaakt van tuigjes of gordels in bed, ook niet op verzoek van 
de ouder.  
Alleen, wanneer de ouder voor akkoord tekent, mag een kind op zijn buik slapen. 
Kinderen worden nooit aan de armen uit bed getild.  
Mede ter voorkoming van wiegendood slapen de baby’s onder een laken en deken. 
 
Centrale keuken:  
Kinderen mogen niet in de centrale keuken zonder een volwassenen. 
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Buitenterrein:  
Voordat de kinderen naar buiten gaan, wordt het terrein eerst door de pedagogisch 
medewerker gecontroleerd op zwerfvuil.  
 
Speelgoed wordt samen met de kinderen uit de schuur gehaald en daar ook weer 
opgeborgen. De pedagogisch medewerker controleert of al het materiaal nog in orde 
is.  
De pedagogisch medewerker controleert op loshangende koordjes en veters.  
Zand dat na het spelen buiten de zandbak ligt, wordt voor het afsluiten terug gedaan.  
 
Het kindercentrum verzorgt voor voldoende bescherming tegen de zon met 
zonnebrandmiddel of parasols. Ouders zorgen zelf voor zwemkleding, zo niet dan 
mogen kinderen zonder zwemkleding in het badje. Kinderen die nog een luier dragen 
mogen alleen met zwemluier in bad. Kinderen mogen nooit zonder toezicht op het 
speelplein. Kinderen mogen niet op, door of over het hek klimmen.  
Het hek is te allen tijde afgesloten.  
Kinderen mogen alleen buiten het terrein met schriftelijke toestemming van de 
ouders.  
 
Gymen basisschool 
De peutergroepen mogen gebruik maken van het gymlokaal van de plaatselijke 
basisschool. Wij verzoeken u i.v.m. de veiligheid en hygiëne gymschoenen mee te 
geven. Als u zoon/dochter geen gym-, turnschoenen heeft, gaan ze i.v.m. de 
veiligheid op blote voeten gymen. 
 
Tot slot:  
Veiligheid en hygiëne is de verantwoording van ons allemaal, het is dus belangrijk 
dat zowel ouders/verzorgers, medewerkers, stagiaires en kinderen zich aan de 
huisregels houden, elkaar hierop aanspreken en indien nodig aanvullingen of 
wijzigingen aangeven. 
 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


