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Voorwoord
Met deze brochure informeren wij u over de werkwijze op kinderopvang de
Bolderkids.
Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen of wilt u uw kind bij ons
aanmelden, neemt u dan gerust contact met ons op of kom bij ons langs. U bent
altijd welkom voor een vrijblijvend bezoek aan ons kinderopvang.

1. Kinderopvang de Bolderkids
Kinderopvang de Bolderkids is gestart per 1 januari 2012. Daarvoor werd er
opvang geboden gedurende 3 dagen per week als gastouder. De kinderen die
gebruik maakten van de gastouderopvang zijn doorgestroomd naar het
kinderdagverblijf. De Bolderkids is nu 5 dagen per week geopend en is gehuisvest
in een woonboerderij in het mooie dorp Annen. Per dag kunnen maximaal 8
kinderen gebruik maken van de opvang. We gaan zoveel mogelijk met de kinderen
naar buiten, ook als het weer minder mooi is. Rondom de boerderij is er veel
speelruimte voor de kinderen. Daarnaast gaan we zeer regelmatig met de
kinderen in de bolderkar wandelen en doen we boodschappen in het dorp. De
Bolderkids staat in het landelijk register voor de kinderopvang. Jaarlijks wordt
onze opvang gecontroleerd door de GGD.

2. Pedagogisch beleidsplan
De Bolderkids heeft een pedagogisch beleidsplan. In dit beleidsplan staat
beschreven welke visie de Bolderkids heeft op de ontwikkeling van kinderen.
De Bolderkids is een kleinschalige kinderopvang die bewust gekozen heeft voor 1
groep van 8 kinderen. Wij zijn van mening dat we daardoor in staat zijn kinderen
veel individuele aandacht te geven wat belangrijk is voor een goede ontwikkeling.
Kinderen moeten zich veilig, vertrouwd en thuis voelen bij de Bolderkids en we
hechten grote waarde aan een goede communicatie met ouders.
In ons pedagogisch beleidsplan staat omschreven wat onze visie is, en hoe we in
de dagelijkse praktijk daar mee omgaan.

3. De groepsleidsters
De 4 leidsters die bij de Bolderkids werken hebben een kindgerichte MBO- of
HBO opleiding. Er zijn maximaal 8 kinderen tegelijkertijd aanwezig in de leeftijd
van 0 tot 4 jaar. De groep wordt door één of twee leidsters begeleid, afhankelijk
van het aantal kinderen dat aanwezig is op de groep.
Op sommige dagdelen is een stagiaire van de opleiding SPW aanwezig; deze is
altijd boventallig en is nooit alleen op de groep. De leidster is ten allen tijde
verantwoordelijk voor de kinderen.
De stagiaire voert werkzaamheden uit onder verantwoordelijkheid van de
leidster, waarbij de leidster bovendien direct toezicht houdt op de uit te voeren
werkzaamheden.

4. Veiligheid en gezondheid
Jaarlijks vindt er een risicoinventarisatie plaats door de leidinggevende van de
Bolderkids op het gebied van veiligheid en gezondheid. De uitkomsten worden
verwerkt in een veiligheidsverslag en een gezondheidsverslag en een lijst met
eventuele aktiepunten. Dit geheel wordt verstuurd naar de GGD ten behoeve van
de jaarlijkse inspectie. Tevens worden de bevindingen besproken in de
oudercommissie.

5.Openingstijden
De Bolderkids is geopend van maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot 18.00 uur.
Wij hanteren geen vaste haal of brengtijden. De Bolderkids werkt met een
uurtarief en niet met een dagdeeltarief. Ouders betalen een gehele dag opvang.
Er geldt een vaste afname van 10 uur per dag.

6. Vakanties en feestdagen

Op officiële feestdagen is de kinderopvang gesloten (Goede vrijdag, 2e Paasdag,
2e Pinksterdag, Hemelvaart, Koninginnedag, 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag.
Ook is er geen opvang op de dag na Hemelvaart. Tijdens de zomervakantie is de
Bolderkids 2 weken gesloten. Jaarlijks (in januari) maken we de 2 sluitingsweken
bekend en ook de sluitings dagen rond Kerst en Oud en Nieuw.

7. Extra dagdelen
Uw kind kan extra dagdelen/uren naar de Bolderkids komen als er plaats is op
betreffende dag/dagdeel. Extra uren worden op de eerst volgende factuur
verrekend.

8. Ruilen van dagdelen
Naast de extra dagdelen bestaat ook de mogelijkheid om te ruilen van dagdelen.
Dit is uiteraard alleen mogelijk als de bezetting dat toestaat.
N.B Feestdagen kunnen niet worden geruild voor andere dagen.

9. Bijzondere activiteiten
We maken 1 keer per jaar een uitstapje met de kinderen, dit is meestal in de
lente. Daarnaast gaan we in de herfst met de kinderen naar het theater. Ook
hebben we in de zomer het pannenkoekenfeest in de tuin van de Bolderkids. Alle
ouders, broertjes en zusjes zijn dan welkom. Als laatste hebben we in het nieuwe
jaar altijd een “nieuwjaarsfeestje”.

10. Aanmelding, plaatsing, contracten en kosten
Aanmelding en plaatsing
U kunt uw kind schriftelijk aanmelden, door middel van het
aanmeldingsformulier. Zodra het aanmeldformulier is aangekomen, nemen we
contact met u op. Ook als we u niet de gewenste dagdelen kunnen bieden bellen
wij om te overleggen of u gebruik wilt maken van de beschikbare dagdelen.
Bij plaatsing ontvangt u een contract.
Opzegging
We hanteren een opzegtermijn van 1 maand. U kunt opzeggen op de 1e of de 15e
van de maand.
Financiën
Bij de Bolderkids zijn de kosten voor voeding en luiers inbegrepen. De opvang
wordt per uur afgenomen. Bij de plaatsing wordt een contract afgesloten waarin
de uren staan vermeld die u wilt afnemen. Per kalanderjaar worden slechts 49
weken opvang in rekening gebracht; dit wordt omgerekend naar een vast
maandbedrag.
Bijdrage rijksoverheid
U kunt een tegemoetkoming van de rijksoverheid ontvangen voor kinderopvang.
De Wet Kinderopvang regelt dat de kosten voor kinderopvang door de overheid,
werkgevers en de ouders samen worden betaald.
Voor deze tegemoetkoming dient uw kind wel opgevangen te worden in een
geregistreerde kinderopvanginstelling zoals de Bolderkids. Deze tegemoetkoming
is een percentage van de opvangkosten die u ontvangt via de Belastingdienst.
Hiervoor dient u een formulier van de Belastingdienst in te vullen. De hoogte van
de bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Kijk verder op de site van de
belastingdienst.

11. Kennismaking en gewenning
Intakegesprek
Wij bellen u voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek bij u thuis.
Tijdens dit gesprek informeren wij u over de opvang bij de Bolderkids. Wij horen
graag van u de gewoonten en de bijzonderheden van uw kind. Uw kind krijgt van
ons een koffertje dat het mee kan nemen naar de opvang. Ook ontvangt u een
schriftje bij het intakegesprek. We schrijven daar in principe dagelijks in
tijdens de opvang en we vinden het fijn als u daar ook de bijzonderheden van de
dagen thuis in op schrijft. U ontvangt het pedagogisch beleid en de meest
recente nieuwsbrief.
Ten slotte spreken we met u af hoe u uw kind bij ons wilt laten wennen.
Gewenning
Ieder kind reageert anders op een verandering, daarom zijn er voor het wennen
geen vaste procedures. U kunt aangeven wat u prettig vindt. U mag bijvoorbeeld
de 1e keer samen met uw kind even blijven of na een poosje weggaan en
telefonisch contact opnemen om te horen hoe het gaat. Wij vinden het
belangrijk dat u prettig naar uw werk kunt gaan en dat u uw kind met een gerust
hart bij ons achterlaat.

12. Communicatie met ouders en medezeggenschap
Wij vinden het erg belangrijk dat er een goede communicatie is met alle ouders.
Tenslotte gaat het om uw kind! We nemen bij het brengen en halen van uw kind
er de tijd voor om even rustig te praten. Verder schrijven we in het schrift hoe
de dag is verlopen en of er bijzonderheden zijn. Daarnaast ontvangt u regelmatig
een nieuwsbrief. Tevens is het altijd mogelijk om een gesprekje na sluitingstijd
te plannen over uw kind als u dat prettig vindt. Andersom kan het ook zo zijn dat
wij een gesprekje met u plannen.
Medezeggenschap
Kinderopvang de Bolderkids heeft een oudercommissie. Een aantal ouders
vertegenwoordigt uw belangen. De taken en verantwoordelijkheden zijn
vastgelegd in een reglement. De OC heeft rechtstreeks overleg met de
leidinggevende van de Bolderkids.
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