
 

Kindercentrum Huize Zeldenrust Informatieboekje KDV      februari 2022
   

1 

   

Informatieboekje 
Dagopvang 

 
 
 

 

 
 

Kindercentrum Huize Zeldenrust (KDV) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Kindercentrum Huize Zeldenrust Informatieboekje KDV      februari 2022
   

2 

 

INHOUDSOPGAVE 
VOORWOORD ...................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
1. ALGEMENE INFORMATIE ........................................................................................................ 3 

1.1. Doelstelling ...................................................................................................................... 3 

1.2. Pedagogische visie ........................................................................................................... 3 

1.3. Groepsomvang en beroepskracht-kind-ratio .................................................................. 4 

1.5. Kwaliteitsbewaking.......................................................................................................... 4 

1.6. Aansprakelijkheidsverzekering ........................................................................................ 4 

2. OP DE GROEP .......................................................................................................................... 5 

2.1. Dagprogramma ................................................................................................................ 5 

2.2. Babygroep 1..................................................................................................................... 5 

2.3. Dreumesgroep ................................................................................................................. 5 

2.4. Peutergroep 1 (Groene kamer) ....................................................................................... 6 

2.5. Peutergroep 2 (Tuinkamer) ...................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
2.6.  Voeding ........................................................................................................................... 6 

2.7. Feest vieren ..................................................................................................................... 7 

2.8. Verschonen en toiletgang ............................................................................................... 7 

3. PRAKTISCHE INFORMATIE ...................................................................................................... 8 

3.1. Aanmelding, inschrijving en opzegging ........................................................................... 8 

3.2. Plaatsing en wennen ....................................................................................................... 8 

3.3. Openingstijden ................................................................................................................ 8 

3.4. Brengen en halen van uw kind ........................................................................................ 8 

3.5. Afmelden van uw kind ..................................................................................................... 9 

3.6 . Ziektebeleid .................................................................................................................... 9 

3.7. Hoofdluis ....................................................................................................................... 10 

3.8. Extra opvang .................................................................................................................. 10 

3.9. Flexibele opvang ............................................................................................................ 10 

3.10. Voorkomen van ongewenst bezoek ............................................................................ 10 

3.11. Tarieven ....................................................................................................................... 10 

3.12. Facturering .................................................................................................................. 10 

4. CONTACTEN MET OUDERS ................................................................................................... 11 

4.1. Contacten tijdens brengen en halen ............................................................................. 11 

4.2. Bereikbaarheid ouders .................................................................................................. 11 

4.3. Andere contactmomenten ............................................................................................ 11 

4.4. Mededelingenbord ........................................................................................................ 12 

4.5. Oudercommissie ............................................................................................................ 12 

4.6. Klachten en klachtencommissie, geschillencommissie. ................................................ 12 

4.7. Privacy ........................................................................................................................... 13 

5  CONTACTGEGEVENS ............................................................................................................. 13 

 
    
 



 

Kindercentrum Huize Zeldenrust Informatieboekje KDV      februari 2022
   

3 

 
1. ALGEMENE INFORMATIE 

1.1. Doelstelling  
Het doel van de opvang is een plek te bieden aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar waar 
veiligheid en geborgenheid wordt gegeven zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Er 
wordt naar gestreefd zoveel mogelijk afstemming te vinden tussen het kindercentrum en thuis. Dit 
omdat wij het kindercentrum zien als een verlenging van de thuissituatie.  
 
Binnen het kindercentrum werken we aan vier doelen die de basis vormen in de ontwikkeling van 
kinderen: 
1. Emotionele veiligheid 
Een kind moet zich vertrouwd en veilig voelen om zich te ontwikkelen. De pedagogisch medewerkers 
van Huize Zeldenrust koesteren hen, zijn liefdevol en zorgzaam. 
2. Persoonlijke competenties 
De pedagogisch medewerkers onderzoeken de mogelijkheden en wensen van de kinderen en bieden 
de kinderen de kans om hun eigen specifieke talenten en capaciteiten te ontwikkelen. 
3. Sociale competenties 
Kinderen worden gestimuleerd zich in harmonie met groepsgenoten te ontwikkelen en 
verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen gedrag en voor hun omgeving. In het kindercentrum 
maken kinderen kennis met een andere omgeving dan de thuissituatie. De ervaringen die ze opdoen 
zijn belangrijk voor hun ontwikkeling en opvoeding. De pedagogisch medewerkers begeleiden dit 
proces en overleggen hierover regelmatig met de ouder(s). 
4. Normen en waarden 
Al heel vroeg leren de pedagogisch medewerkers de kinderen om respect te hebben voor andere 
kinderen en volwassenen. Dit gebeurt spelenderwijs door elkaar te helpen, samen op te ruimen, 
elkaar te begroeten, elkaar geen pijn te doen etc. 

1.2. Pedagogische visie 
Wij vinden het belangrijk dat een kind de ruimte krijgt om zichzelf te zijn en de kans krijgt zich in zijn 
eigen tempo te ontwikkelen. Geen kind is hetzelfde, dus sluiten we aan bij de individuele behoefte 
van ieder kind.  
Het bieden van veiligheid, geborgenheid en ritme vormen belangrijke voorwaarden om ervoor te 
zorgen dat het kind hier mogelijkheid toe krijgt. Het kind voelt zich veilig en geborgen als het kan 
vertrouwen op onze zorg en aandacht.  
 
Wij bieden de kinderen een omgeving die kinderen stimuleert en prikkelt. Kinderen worden door de 
pedagogisch medewerkers op weg geholpen om de wereld om hen heen te gaan verkennen. Het kind 
leert hierdoor zichzelf en zijn omgeving te vertrouwen. 
Wij zien het als een voorwaarde voor de opvang dat zowel het kind als de ouders een goed gevoel 
hebben bij de opvang. Een open communicatie over het welzijn van het kind, de opvang, de 
thuissituatie en samenwerking tussen ouders en pedagogisch medewerkers is dan ook van groot 
belang. Verder vinden wij het heel belangrijk dat er contactmogelijkheid is met oudere broertjes 
en/of zusjes die op een andere groep verblijven.  
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1.3. Groepsomvang en beroepskracht-kind-ratio 
De verhoudingen pedagogisch medewerkers t.o.v. het aantal kinderen die Huize Zeldenrust hanteert, 
zijn volgens de bepalingen in artikel 3 ‘Beleidsregels kwaliteit kinderopvang.’ Hierbij worden de 
landelijke normen aangehouden van http://1ratio.nl/bkr/  
 
1.4. Personeel en stagiair(e)s 
Met kinderen omgaan is een grote verantwoordelijkheid. De pedagogisch medewerkers moeten 
daarom goed opgeleid zijn en over voldoende vakkennis beschikken. Kindercentrum Huize Zeldenrust 
werkt met gekwalificeerde beroepskrachten die voldoen aan de opleidingseisen zoals bepaald in de 
CAO Kinderopvang.  
Bovendien is iedereen die in dienst is bij kindercentrum Huize Zeldenrust in het bezit van een geldige 
Verklaring Omtrent het Gedrag. Vanaf 2018 moeten zij met hun VOG gekoppeld zijn aan het 
Personenregister, vanuit daar worden alle beroepskrachten in de kinderopvang continue gescreend.  
 
Naast de vaste beroepskrachten werken er in het kindercentrum ook stagiair(e)s. Huize Zeldenrust is 
een door SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) erkend leerbedrijf. 
Stagiair(e)s zijn voor ons heel belangrijk als nieuwe inspiratiebronnen voor nieuwe werkwijzen en als 
toekomstige collega’s in de kinderopvang. Zij werken onder verantwoordelijkheid van de 
pedagogisch medewerkers en de directie. Met de opleiding zijn afspraken gemaakt over de 
stagemogelijkheden. 
Stagiair(e)s werken boventallig, zij tellen niet mee in de BKR (beroepskracht-kind-ratio). 

1.5. Kwaliteitsbewaking 
Kwaliteit is belangrijk in de kinderopvang. Kindercentrum Huize Zeldenrust is kindvriendelijk en veilig 
ingericht en is opgenomen in het gemeentelijk register. De GGD controleert jaarlijks ons 
kindercentrum. Het meest recente inspectierapport is te vinden op onze website onder: 
www.HuizeZeldenrust.nl/documenten en op de website van de GGD (www.ggdlimburgnoord.nl). 
Naast deze controle streven wij als kindercentrum ook op andere gebieden naar kwaliteit. Zo 
onderzoeken wij de tevredenheid van ouders d.m.v. evaluaties (na de wenperiode), enquêtes (door 
kindercentrum en/of oudercommissie) en eenmaal per jaar een gesprek over het welbevinden van 
de kinderen op de groep. Op deze manier proberen wij steeds in te spelen op de behoeften van onze 
klanten. 
 
Op www.HuizeZeldenrust.nl/documenten zijn allerlei documenten te vinden rondom de kwaliteit 
binnen onze opvang. Denk hierbij aan de pedagogisch beleidsplannen, reglement oudercommissie, 
klachtenprocedure, inspectierapporten en protocollen. Naast deze documenten waarin de visie en 
werkwijze beschreven staat, werken wij ook met toestemmingsformulieren om extra afspraken 
tussen ouders en het kindercentrum vast te leggen. 

1.6. Aansprakelijkheidsverzekering 
Kindercentrum Huize Zeldenrust heeft een wettelijke aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering 
afgesloten. Het kindercentrum is echter niet aansprakelijk voor het wegraken of beschadigen van 
spullen van kinderen of ouders. 
 
NB: Zorg a.u.b. dat uw kind gepaste kleding aan heeft voor het buitenspelen. Het is aan te raden om 
de naam van uw kind in jas en schoenen/laarzen te zetten. Dit voorkomt verwarring. 
  

http://1ratio.nl/bkr/
http://www.huizezeldenrust.nl/documenten
http://www.ggdlimburgnoord.nl/
http://www.huizezeldenrust.nl/documenten
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2. OP DE GROEP 

2.1. Dagprogramma 
Het dagprogramma* van het kindercentrum is als volgt: 
Vanaf 6:30 uur:  kinderen worden door ouders naar het kindercentrum gebracht 
 7.30 -  8.30 uur: gezond ontbijt 
 8.30 - 10.00 uur:            vrij spel/gerichte activiteit 
10.00 - 10.45 uur: boekje lezen/liedjes zingen 

Gezamenlijk groepsmoment aan tafel (fruit en water/thee), gevolgd door een 
verschoningsronde 

10.45 - 12.00 uur: vrij spel/gerichte activiteit/buiten spelen 
12.00 - 13.00 uur: gezonde lunch, gevolgd door een verschoningsronde  
   Voor de rust tijdens de lunch vragen we om tussen 12.00 en 13.00  
   uur geen kinderen op te halen of te brengen 
13.00 - 14.30 uur: vrij spel/gerichte activiteit, middagslaapje 
14.30 - 15.00 uur: kinderen uit bed halen, verschonen en speelgoed/materialen opruimen 
15.00 - 15.45 uur: boekje lezen/liedjes zingen. Water/thee en fruit  
16.00 - 17.00 uur: groentehapjes voor de kleinsten 
±  16.30 uur  laatste verschoningsronde 
17.00 - 17.30 uur: warm eten (indien ze dit van thuis hebben meegenomen) 
16.00 - 18.30 uur: spelen totdat papa of mama komt  
 
* Wij proberen dit programma zo veel mogelijk te volgen. Echter zijn in dit programma geen 
persoonlijke behoeften van ouders en kinderen opgenomen (waar wij voor zover haalbaar graag 
rekening mee houden).  

2.2. Babygroepen 
Op de babygroepen verblijven gedurende de dag kinderen van 0 en 1 jaar oud. Er zijn per dag 
maximaal 12 kinderen per groepsruimte. Alles is zodanig ingedeeld en ingericht dat de groep aansluit 
bij de interesses en behoeften van deze leeftijdsgroep. Denk daarbij aan een grondbox en een 
snoezelruimte voor de jongsten en speelhoeken voor de oudere kinderen waarin o.a. de motorische 
ontwikkeling en de fantasie geprikkeld worden.   
De babygroepen maken gebruik van slaapzaal 1 en 2. Tevens zijn er diverse uitwijkmogelijkheden 
naar de andere slaapzalen binnen het kindercentrum indien er kinderen bij zijn die minder goed 
slapen. 

2.3. Dreumesgroep  
Als de kinderen van de babygroepen toe zijn aan nieuwe uitdaging, gaan ze in overleg met de ouders 
spelen bij ´t Huisje om met leeftijdsgenootjes nieuwe ervaringen op te doen en uitdagingen aan te 
gaan.  
De hiervoor bestemde ruimte biedt een knusse, huiselijke sfeer waarin de kinderen met de op hen 
afgestemde begeleiding van de dreumesleidsters zich op een vertrouwde manier nieuwe 
vaardigheden eigen kunnen maken. Hier komen nog meer de sociale momenten en het 
groepsgebeuren centraal te staan: aandacht voor elkaar hebben en samen spelen. 
Deze groep is zowel qua sociaal-emotionele ontwikkeling als ook op het gebied van cognitieve 
ontwikkeling een mooie voorbereiding op de peutergroep. Ook zal in deze groep soms al een start 
worden gemaakt met de zindelijkheidstraining (als door ouders aangegeven wordt dat hun kind hier 
aan toe is of dit door onze pedagogisch medewerkers geconstateerd wordt). In ’t Huisje is een 
slaapkamer. Indien gewenst kunnen zij tevens gebruik maken van een slaapzaal in het kindercentrum 
zelf. 
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2.4. Peutergroep 1 (de Zonnekamer) en Peutergroep 2 (de Tuinkamer) 
Als een kind tussen de 2 en 3 jaar oud is, maken de pedagogisch medewerkers op de dreumesgroep 
een inschatting of een kind wellicht toe is aan meer uitdaging. Zij zullen voorstellen het kind eens te 
laten spelen op de peutergroep om te kijken hoe dit bevalt. Hierbij wordt door de mentor van de 
dreumesgroep een inschatting gemaakt of het kind het beste naar peutergroep 1 of naar 
peutergroep 2 kan gaan. In de afweging welke peutergroep het beste past bij de ontwikkeling en 
behoefte van het kind, worden aspecten zoals zijn/haar weerbaarheid en een actieve houding in de 
grotere groep meegenomen.  
Peutergroep 1 betreft een groep met maximaal 8 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Deze 
peutergroep is tevens een VVE-groep. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Kinderen met 
een behoefte aan meer aanbod op het gebied van (taal)ontwikkeling, geïndiceerd door het 
consultatiebureau, zullen zodra ze 2 jaar zijn geworden, opgevangen worden bij Peutergroep 1. In 
deze ruimte is de groep klein en wordt er zo maximaal mogelijk (taal)aanbod gegeven om eventuele 
achterstanden te minimaliseren. Mocht een kind een VVE-indicatie hebben, zal hij/zij vanaf zijn 2e 
verjaardag zo snel mogelijk aansluiten in de Zonnekamer. 
In Peutergroep 2 zitten maximaal 15 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. In de praktijk wordt deze 
laatstgenoemde groep vaak in de ochtend opgesplitst en gaan de oudste peuters met een 
pedagogisch medewerkster naar de BSO-ruimte en de jongste peuters blijven in de ruimte van de 
Tuinkamer. Dit is voor de oudste peuters ook zeker een goede voorbereiding op alles wat gaat 
komen wanneer het kind naar de basisschool gaat. We houden hierbij altijd rekening met de 
beroepskracht-kind-ratio.   
Beide ruimtes hebben hun eigen slaapruimte, grenzend aan de betreffende groep. 
In zowel Peutergroep 1 als Peutergroep 2 worden de kinderen op een speelse manier voorbereid op 
de basisschool, waarbij ook voldoende gelegenheid is om tot vrij spel en fantasiespel te komen.  
Dankzij een ritmisch opgebouwde dagindeling kan een kind zich ontwikkelen zonder dat het hem 
veel extra energie kost. Bij Huize Zeldenrust wordt gewerkt met een dagritme waarin herhaling en 
een vloeiend verloop van de dag heel belangrijk zijn.  

2.6.  Voeding 
Het ontbijt, de lunchmaaltijd en de fruitpauzes vormen een sociale bezigheid en een rustpunt voor 
de kinderen. Dit zien wij dan ook als momenten bij uitstek om sociale vaardigheden aan de kinderen 
bij te brengen: aandacht voor elkaar, luisteren naar elkaar, wachten op je beurt etc. 
Ouders van baby's nemen eigen melkpoeder of borstvoeding mee, en eventueel groentehapjes. Voor 
kinderen die boterhammen eten hoeven ouders niets mee te geven, tenzij er sprake is van een dieet. 
Wel is het mogelijk om de oudere kinderen warm te laten eten op ons kindercentrum. Indien dit 
gewenst is bij ouders, vragen wij een portie warm eten mee te geven. 
 
Huize Zeldenrust heeft twee gecertificeerde coaches m.b.t. Gezonde Kinderopvang in haar team, die 
letten op de voeding (zowel eten als drinken). Binnen ons kindercentrum hanteren we enkel gezonde 
voeding. Dit betekent dat de kinderen volkoren boterhammen krijgen met gezond beleg, zoals 
stroop, 100% pindakaas en zuivelspread.  
Bij de fruitpauzes wordt (fruit)water of thee gedronken. Bij de boterham wordt melk genuttigd. Als 
een kind dit echt niet lust, kan er water of thee gedronken worden. In geval van allergieën wordt er 
altijd met ouders overlegd wat we het kind kunnen en mogen aanbieden. Indien een ouder liever iets 
anders aan zijn kind geeft, dient dit wel overlegd te worden met de pedagogisch medewerkers en 
dan vanuit thuis te worden meegegeven. 
 
Op de babygroep bestaat de mogelijkheid het kind zijn/haar groentehapje op het kindercentrum te 
laten geven. Het streven is om dit tussen 16.00 en 17.00 uur te doen. Warm eten voor kinderen op 
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de andere groepen mag ook van thuis meegenomen worden en genuttigd worden op het 
kindercentrum. Dit wordt vanaf 17.00 uur aangeboden. 

2.7. Feest vieren 
Feest vieren draagt bij aan het groepsgevoel en zorgt voor spanning en afwisseling. Tegelijkertijd 
leren de kinderen omgaan met hun eigen emoties zoals vrolijkheid of verlegenheid. We vinden het 
belangrijk dat het een gezellig moment is. We besteden aandacht aan het vieren van verjaardagen en 
afscheid, maar ook aan traditionele vieringen zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen. 
Verjaardagen  
Op het kindercentrum staan we stil bij de verjaardag van de kinderen. Samen met de ouders plannen 
we wanneer ze dit willen vieren, eventueel met een gezonde traktatie vanuit thuis. Meestal gebeurt 
dit tijdens het kringmoment in de ochtend. Alle kinderen krijgen een muziekinstrument en we zingen 
verjaardagsliedjes. Voor de jongste kinderen zijn er standaard twee feestmutsen en met de oudste 
kinderen wordt een kroon gemaakt. Daarna wordt er gezongen en worden de kaarsjes op de taart 
uitgeblazen, waarna het kind een klein cadeautje ontvangt vanuit Huize Zeldenrust. 
Indien er een traktatie van thuis wordt meegebracht, vinden we het fijn als de traktatie niet te groot 
is en binnen de richtlijnen van de gezonde kinderopvang vallen. Op internet en op onze eigen site zijn 
allerlei gezonde traktaties te vinden.  
Afscheid 
Als een peuter vier jaar wordt en naar de basisschool gaat, of wanneer een kind voortijdig de opvang 
verlaat, wordt er afscheid gevierd op de betreffende groep, ook indien het kind hierna nog naar de 
BSO komt. We zwaaien hem/haar samen met de andere kinderen van de groep uit.  
Indien dit gecombineerd wordt met een verjaardag van een kind (bijvoorbeeld als een kind vier jaar 
wordt en naar de basisschool gaat), worden dezelfde rituelen van een verjaardag gehanteerd. Tevens 
wordt er een afscheidsboekje gemaakt voor het kind met foto’s van de tijd op ons kindercentrum. 
Traditionele vieringen 
In de periode voor Sinterklaas, Kerst en Pasen besteden we aandacht aan het aankleden van  
de groepsruimtes. Samen met de kinderen worden de versieringen gemaakt. Ook zingen we liedjes, 
ontwikkelen we activiteiten en we vertellen verhalen rondom het thema. 
 
2.8. Verschonen en toiletgang 
Kindercentrum Huize Zeldenrust hanteert vaste verschoningsrondes, te weten: 
1. 's Morgens na het fruitmoment 
2. 's Middags na de lunch  
3. 's Middags na het fruitmoment 
4. Rond 16.30 uur wordt er nog een controle ronde gedaan. 
Kinderen die zindelijk zijn, hebben natuurlijk de mogelijkheid om op ieder gewenst moment naar het 
toilet te gaan.  
Daarnaast worden kinderen regelmatig verschoond. Het kindercentrum verstrekt luiers en 
billendoekjes van het merk Pampers en wordt indien nodig gebruik gemaakt van Sudocreme. Als u 
speciale luiers, billendoekjes of zalf voor uw kind gebruikt i.v.m. allergieën/huidirritatie, dient u deze 
zelf mee te brengen en dit kenbaar te maken bij de pedagogisch medewerkers.  
 
Als de pedagogisch medewerker merkt dat een kind eraan toe is, kan het potje of het toilet 
spelenderwijs aangeboden worden, na afstemming met de ouder(s). Geef als ouder uw wensen 
hierin aan. De dreumesgroep en peutergroep 1  en 2 maken gebruik van een eigen toilet grenzend 
aan de betreffende ruimte. Op het kindercentrum zijn potjes en wc-verkleiners aanwezig en er staan 
opstapjes bij de wc zodat ze veilig op de wc kunnen zitten. 
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3. PRAKTISCHE INFORMATIE 

3.1. Aanmelding, inschrijving en opzegging 
Aanmelding van uw kind kan plaatsvinden vanaf het moment dat u weet dat u zwanger bent. Vaak 
gaat hier een intakegesprek aan vooraf. U wordt rondgeleid op het kindercentrum, zodat u een 
eerste indruk krijgt van onze organisatie. Ook worden de mogelijkheden en diverse punten uit het 
contract besproken. 
Indien gewenst en mogelijk, kan een plaatsing per direct ingaan. De opzegtermijn van de 
overeenkomst is één maand. Het contract wordt digitaal toegestuurd samen met een code voor de 
ouderlogin. Na (digitale) ondertekening van het contract door u als ouder kan de opvang starten. Als 
u tekent voor de plaatsingsovereenkomst, gaat u akkoord met ons beleid, onze algemene 
voorwaarden, privacystatement en onze regels zoals beschreven in dit document en ons pedagogisch 
beleidsplan.  

3.2. Plaatsing en wennen 
Het streven is dat, indien gewenst, uw kind geplaatst kan worden op een datum die ouders wensen. 
Lukt dit niet, dan komt u op onze wachtlijst en krijgt u bericht wanneer er plaats is.  
Sommige kinderen gaan makkelijker om met nieuwe situaties dan andere. Als u het prettig vindt en 
in het belang van uw kind acht, kunt u ervoor kiezen uw kind op de groep te laten wennen tegen 
vergoeding van het normale uurtarief (afgerond per kwartier) dat Huize Zeldenrust hanteert. U kiest 
zelf de duur en frequentie van het wennen. Natuurlijk is het ook mogelijk om direct tot plaatsing over 
te gaan als u wennen niet nodig acht. 

3.3. Openingstijden en -dagen 
Kindercentrum Huize Zeldenrust is van maandag tot en met vrijdag geopend van 6.30 uur tot 18.30 
uur. Wij zijn gesloten op de volgende nationaal erkende feestdagen: 
• Nieuwjaarsdag 
• Tweede Paasdag 
• Koningsdag 
• Bevrijdingsdag (eenmaal per vijf jaar, in 2020, 2025, etc.) 
• Hemelvaartsdag 
• Tweede Pinksterdag 
• 1e en 2e Kerstdag 

3.4. Brengen en halen van uw kind 
Kindercentrum Huize Zeldenrust hanteert in principe geen breng- en haaltijden. De kinderen kunnen 
ten alle tijden gebracht en gehaald worden. Als u wilt dat uw kind op het kindercentrum een ontbijt 
nuttigt, verzoeken wij u om uw kind te brengen vóór 08.30 uur. Geniet uw kind een halve dag 
opvang, dan verzoeken wij u het kind vóór 12.00 uur of na 13.00 uur te komen halen of brengen. Dit 
om de rust tijdens het eetmoment tussen 12.00 en 13.00 uur te bewaren.  
Mocht het door onvoorziene situaties een keer niet lukken uw kind voor 18.30 uur te kunnen halen, 
dan wordt het zeer gewaardeerd de medewerkers hiervan tijdig op de hoogte te brengen d.m.v. een 
telefoontje.  
Als iemand anders uw kind brengt en/of haalt, is het noodzakelijk dat u dit vooraf aan de 
medewerksters meldt. Op deze manier kunnen onnodige misverstanden worden voorkomen. De 
pedagogisch medewerkers mogen uw kind niet meegeven aan iemand die niet bij hen bekend 
gemaakt is. Wij kunnen vragen naar een legitimatiebewijs. Bij ingrijpende veranderingen in de 
gezinssituatie wordt u (mede om bovengenoemde reden) verzocht het kindercentrum hiervan op de 
hoogte te stellen. Daarbij houden wij vanzelfsprekend rekening met uw privacy. 
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3.5. Afmelden van uw kind 
Als uw kind onverwacht (bijvoorbeeld bij ziekte) een dag niet aanwezig kan zijn, verzoeken wij u dit 
tijdig – liefst voor 08.00 uur – aan de directie of pedagogisch medewerkers te laten weten. Het 
afmelden van kinderen graag telefonisch doorgeven voor 08.00 uur op de betreffende dag.  
Telefoonnummers: 06-24420267 (Linda Verstegen-Hoezen) of 06-30464656 (toestel 
hoofdgebouw/groep). U kunt het ook aan ons doorgeven via de ouderlogin van KOVnet.  
Ook in vakanties willen wij graag weten wanneer u geen opvang nodig hebt. Vakanties graag tijdig 
doorgeven d.m.v. de ouderlogin van KOVnet.  
Indien u uw kind wilt afmelden, maar de dag een vaste contractdag betreft, zullen de kosten wel in 
rekening gebracht worden. Indien u minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de opvangtijd weet dat 
u uw kind wilt afmelden, kunt u via de ouderlogin de betreffende dag ruilen naar een andere dag. 
Deze nieuwe dag mag zes weken vóór of zes weken ná de afgemelde datum liggen.    
Indien u de ruiling korter dan 2 werkdagen voor aanvang van de opvangtijd aanvraagt, zullen de 
kosten van de oorspronkelijke dag in rekening worden gebracht, eventueel aangevuld met de kosten 
van de extra aangevraagde dag.  
Indien u uw kind wilt afmelden voor een dag dat u extra opvang heeft aangevraagd, dient de 
afmelding minimaal 2 werkdagen voor aanvangstijd doorgegeven te zijn. In dat geval wordt de extra 
opvangdag niet in rekening gebracht.  
 
Ouderlogin  
Wij werken met een ouderlogin via het digitale systeem KOVnet. Hierin kunt u als ouders zelf digitaal 
aanvragen op welke extra dagen en tijden u gebruik wenst te maken van de opvang binnen Huize 
Zeldenrust of kunt u afmeldingen aangeven. Bij de intake krijgt u hier informatie over. Het is voor 
onze planning prettig als wij uiterlijk de woensdag van tevoren weten op welke momenten de 
kinderen gebruik gaan maken van de opvang de week erna. Bij een vast contract legt u vooraf vast 
welke dagen uw kind het kindercentrum gaat bezoeken.  

3.6 . Ziektebeleid 
Als uw kind niet helemaal fit is, zult u als ouder zelf het beste weten waar uw kind het meest bij  
gebaat zal zijn. Wij verzoeken u in ieder geval ’s ochtends bij het brengen van uw kind  
de pedagogisch medewerkers in te lichten als uw kind niet helemaal fit is. Heerst er bij één van de 
andere gezinsleden een besmettelijke ziekte, laat het dan ook even weten. Een aantal ziektes kunnen 
namelijk gevaar opleveren voor zwangere vrouwen.  
Wij hanteren hierbij de richtlijnen van de GGD aangevuld door de ervaring uit de praktijk. Hierbij 
gaan wij er vanuit dat uw kind gevaccineerd wordt volgens het rijksvaccinatieprogramma. Als dit niet 
het geval is, mag uw kind ook geplaatst worden op voorwaarde dat de verantwoordelijkheid m.b.t. 
het oplopen van ziektes (mogelijk binnen het kindercentrum) bij de ouders blijft.  
Wanneer een kind gedurende de opvangdag koorts (38,5°C of hoger) krijgt en/of andere 
ongemakken, wordt u op de hoogte gesteld van deze situatie. Samen met u wordt er in iedere 
afzonderlijke situatie bekeken hoe er in het belang van uw kind gehandeld moet worden met als doel 
een zo spoedig mogelijk herstel. U wordt tijdig geïnformeerd zodat u de gelegenheid heeft iets te 
regelen als er later blijkt, bij verslechtering van de situatie, dat het kind opgehaald moet worden.  
 
LET OP: De pedagogisch medewerkers zetten geen zetpillen aangezien de medewerkers niet 
voldoende medisch onderlegd zijn om per situatie eventuele nadelige gevolgen ervan te kunnen 
inschatten en het kindercentrum niet de eindverantwoordelijke van uw kind is. 
 
Natuurlijk kunt u zelf op de groep of thuis voor het brengen wel een zetpil bij uw kind zetten als u dit 
wenselijk acht. Wij verzoeken u dan wel dit te melden bij de pedagogisch medewerkers, zodat zij in 
deze wetenschap het welzijn van uw kind tijdens het verblijf op de groep in de gaten kunnen houden. 
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3.7. Hoofdluis 
Als uw kind hoofdluis heeft, mag hij/zij het kindercentrum niet bezoeken. Dit om te voorkomen dat 
ook andere kinderen besmet raken. Wij verzoeken u vriendelijk om uw kind meteen te behandelen 
met de daarvoor beschikbare middelen, verkrijgbaar bij drogist en apotheek. Als uw kind luis- en 
netenvrij is, mag het weer gewoon gebruik maken van de opvang. Eenmaal per maand wordt door 
ons een preventieve controle gedaan bij alle kinderen. 

3.8. Extra opvang 
Het is mogelijk om extra opvang te af te nemen mits het kindaantal op de betreffende groep dit toe 
laat. Weet u dit twee werkdagen van tevoren, dan kunt u dit via de ouderlogin aangeven. Wilt u een 
dag op kortere termijn aanvragen, kunt u ook de directie (06-24420267) bellen en kijken we meteen 
of er plek is die bewuste dag. 
Belangrijk: nationale feestdagen kunt u niet ruilen (deze worden vanzelfsprekend ook niet 
gefactureerd). U kunt uw kind, indien dit mogelijk is op de groep, extra brengen op andere dagen, 
maar de kosten hiervoor komen boven op de reguliere opvangkosten.  

3.9. Flexibele opvang 
Sommige beroepsgroepen vragen om flexibiliteit van de werknemer en daarmee indirect ook om 
flexibiliteit in de opvang voor uw kind. Huize Zeldenrust wil hierin graag iets voor u betekenen. Vraag 
naar de mogelijkheden. 

3.10. Voorkomen van ongewenst bezoek 
Onze ingang aan de Gebroeders van Doornelaan is tijdens openingstijden toegankelijk. De deuren 
van ons gebouw zijn beveiligd met een codeslot. De code van dit slot wordt jaarlijks aangepast, om te 
voorkomen dat er ongewenst bezoek het gebouw binnen kan lopen.  

3.11. Tarieven 
Jaarlijks zal de prijs aangepast worden op basis van het prijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek, ontwikkelingen in de CAO Kinderopvang en de belastingen en sociale premies. Het 
aangepaste uurtarief zal minimaal één maand voor het ingaan van de prijsverhoging schriftelijk aan 
de ouders worden meegedeeld.  
Het huidige tarief is terug te vinden op de website van Huize Zeldenrust.  
 
Op 1 januari 2005 is de Wet Kinderopvang van start gegaan. De Wet Kinderopvang gaat uit van een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, overheid en werkgevers. De overheid regelt sinds 
2007 de werkgeversbijdrage voor kinderopvang. Ouders kunnen een kinderopvangtoeslag via de 
Belastingdienst ontvangen. Het gaat om werkende ouders en  
ouders die een studie of traject volgen om aan het werk te gaan. Meer informatie hierover vindt u 
op: www.belastingdienst.nl 
  

http://www.belastingdienst.nl/
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3.12. Facturering 
Een hele dag opvang bestaat uit minimaal 10 uur afname en een halve dag uit minimaal 5 uur 
afname. Ook als u uw kind eerder komt halen, worden deze uren volgens overeenkomst in rekening 
gebracht. 
Indien uw kind langer dan de contracturen (dus 5 of 10 uur) opgevangen wordt op ons 
kindercentrum, wordt de extra tijd, afgerond op kwartieren, erbij gefactureerd.   
U ontvangt maandelijks de factuur per mail. De afgesproken contracturen worden vooraf betaald, de 
extra afgenomen tijd afgerond op kwartieren en eventueel extra afgenomen dag(del)en worden de 
maand erna gefactureerd. De betaling vindt plaats via automatische incasso. Vervolgens krijgt u via 
de Belastingdienst een tegemoetkoming in deze kosten. Dit kunt u middels ‘vooraftrek’ van de 
belasting maandelijks ontvangen. Voor meer informatie hierover: 
http://www.toeslagen.nl/particulier/kinderopvangtoeslag.html .  

4. CONTACTEN MET OUDERS 

4.1. Contacten tijdens brengen en halen 
De breng- en haalmomenten zijn momenten waarop de ouders en de pedagogisch medewerkers 
eenvoudig contact kunnen leggen. Deze informatie-overdracht is heel belangrijk voor het bespreken 
van de dagelijkse gebeurtenissen en het opbouwen van wederzijds vertrouwen. 
Door onze pedagogisch medewerkers wordt u ingelicht over het wel en wee van uw kind. Ook kunt u 
als ouder bijdragen aan een goede overdracht door bijzonderheden over uw kind door te geven aan 
de pedagogisch medewerkers op de groep. 
Voor uw kind is het prettig als u even de tijd neemt om rustig binnen te komen in het kindercentrum. 
Neem duidelijk afscheid van uw kind, anders kan het kind in verwarring of paniek raken als u er 
plotseling niet meer blijkt te zijn. Wanneer u uw kind komt ophalen, is het prettig als hij/zij de 
gelegenheid krijgt om het spel waarmee het bezig is kort af te ronden. Ondertussen kunt u alvast 
informeren bij een medewerker naar de bijzonderheden van die dag.  

4.2. Bereikbaarheid ouders 
Het kan zijn dat er tijdens het verblijf in het kindercentrum iets met uw kind gebeurt. Dan is het van 
groot belang dat wij u kunnen bereiken. In KOVnet staan telefoonnummers en adresgegevens 
genoteerd. Het is van groot belang dat u tussentijdse wijzigingen van telefoonnummers en overige 
gegevens per omgaande wijzigt via de ouderlogin. 
Ook vinden wij het belangrijk dat u een contactpersoon opgeeft die wij kunnen bellen als er iets met 
uw kind aan de hand is en wij u niet kunnen bereiken. Wij verzoeken u dringend zorg te dragen voor 
een dergelijke ‘achterwacht’ en de gegevens van deze noodpersoon ook in KOVnet up to date te 
houden. 

4.3. Andere contactmomenten 
Buiten de contactmomenten tijdens het brengen en halen van uw kind zijn er nog een aantal 
momenten waarop informatie-uitwisseling plaatsvindt, te weten: 
 
1. Kraambezoek aan huis 
Als u tijdens uw zwangerschap uw ongeboren kind heeft aangemeld bij Huize Zeldenrust, zullen wij 
ongeveer zes weken na de geboorte van uw kind op kraamvisite komen om uw baby’tje te 
bewonderen en om u als trotse ouders te feliciteren. 
 
2. Evaluatie opvang 
Door de mentor van jullie kind wordt er tijdens de overdracht op de groep gevraagd hoe jullie de 
opvang ervaren als ouder en of er punten zijn waar we ons in kunnen verbeteren. 

http://www.toeslagen.nl/particulier/kinderopvangtoeslag.html
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3. Gesprek welbevinden van het kind 
Elk jaar, rond de verjaardag van uw kind, zal de mentor van uw kind een gesprek plannen om het 
welzijn en de ontwikkeling van uw kind te bespreken. Tijdens het gesprek kunt u als ouder ook uw 
kijk hierop geven en u kunt vragen stellen. Vanaf de tweede verjaardag wordt er ook een verslag 
gemaakt, die in dit gesprek besproken wordt.  Eventueel kunnen er afspraken gemaakt worden om 
het verblijf van uw kind bij kindercentrum Huize Zeldenrust nog prettiger te laten verlopen. 
Daarnaast is het altijd mogelijk om tussentijds, al naar gelang uw behoefte, een gesprek aan te 
vragen. 
 
4. Ouderavond en thema-avond. 
Jaarlijks organiseert kindercentrum Huize Zeldenrust een ouderavond. Tijdens onze ouderavond 
worden er zaken en ontwikkelingen met betrekking tot het kindercentrum besproken. Daarnaast 
heeft de oudercommissie spreekruimte. 
Eenmaal per jaar vindt er een thema-avond plaats voor ouders. Er wordt dan door een gastspreker 
een thema belicht. De deelname hieraan is vrijblijvend en gratis.  
 
5. Nieuwsbrief en website 
Vier keer per jaar ontvangt u de nieuwsbrief van kindercentrum Huize Zeldenrust. Hierin vindt u 
allerlei informatie over de laatste ontwikkelingen en wat er leeft binnen het kindercentrum, zowel op 
beleidsmatig en organisatorisch niveau als op pedagogisch vlak. Op onze website vindt u o.a. de 
laatste informatie, alle beleidsdocumenten en documenten van de oudercommissie. 

4.4. Mededelingenbord 
In het kindercentrum hangt een mededelingenbord (tegenover het kantoor in de blokhut) waarop 
allerlei belangrijke zaken worden vermeld. Wij verzoeken u de berichten op dit bord goed te lezen. 
Zo gebruikt de oudercommissie dit bord om informatie aan u als ouder naar buiten te brengen. 
Ook de informatie die vanuit de groep aan u kenbaar gemaakt wordt via een brief, intekenlijst op de 
deur of op het mededelingenbord kan van belang zijn voor u. 
Het staat u als ouder vrij ook zelf een bericht te plaatsen en via ons mededelingenbord zaken onder 
de aandacht te brengen. Neem daarvoor a.u.b. contact op met de medewerkers. 

4.5. Oudercommissie 
Kindercentrum Huize Zeldenrust heeft een oudercommissie. Deze commissie bestaat uit meerdere 
ouders en zij behartigt de belangen van de ouders en geeft advies aan de directie van Huize 
Zeldenrust over allerhande zaken m.b.t. de opvang.  
Deze commissie vergadert vier keer per jaar. Vergaderingen van de oudercommissie zijn vrij 
toegankelijk en hier kan elke ouder die een kind op de opvang heeft aan deelnemen, met 
uitzondering van personeelsleden. 
De leden van de oudercommissie stellen zich voor op de website van het kindercentrum onder het 
kopje ‘oudercommissie’. Het reglement van de oudercommissie en de notulen van vergaderingen 
van deze commissie zijn ook op dit onderdeel van de site te vinden. Ook in de nieuwsbrief staat altijd 
een onderdeel geschreven vanuit de oudercommissie. 

4.6. Klachten en klachtencommissie, geschillencommissie. 
Bij Huize Zeldenrust vinden wij een goede begeleiding van de kinderen en een prettige 
verstandshouding met u als ouders van groot belang. Mocht u een vraag of opmerking hebben, geef 
dit gerust aan. Wij staan er altijd voor open om met u in gesprek te gaan. Mocht u het onverhoopt 
niet eens zijn met een situatie binnen het kindercentrum, maak dit dan a.u.b. kenbaar bij de directie. 
Wij zullen samen met u in gesprek gaan om tot een geschikte oplossing te komen. Mocht u daarna 
nog niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag. U kunt eventueel contact opnemen met de 
geschillencommissie waar wij bij zijn aangesloten. Deze commissie bestaat uit onafhankelijke 
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personen, om zo belangenverstrengeling te voorkomen. Op onze website 
(www.HuizeZeldenrust.nl/documenten) vind u onze interne en externe klachtenprocedure. 
 
4.7. Privacy 
Wij nemen uw gegevens en die van uw kind(eren) op in een gegevensbestand. Deze gegevens 
worden zorgvuldig opgeslagen en zijn niet voor derden beschikbaar. Uw gegevens worden slechts 
gebruikt voor de uitvoering van de met u overeengekomen overeenkomst(en). Daarnaast kunnen wij 
uw gegevens gebruiken om u schriftelijk te informeren over voor u van belang zijnde zaken. 
 
Vermoeden bij mishandeling. 
Indien wij geconfronteerd worden met een ernstig vermoeden van geestelijke, lichamelijke en/of 
seksuele mishandeling bij een kind, melden wij dit altijd bij het meldpunt Veilig Thuis.  
Hiertoe zijn wij verplicht vanuit de Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. 

5.  CONTACTGEGEVENS 
Kindercentrum Huize Zeldenrust info@huizezeldenrust.nl  
Venrayseweg 19       www.huizezeldenrust.nl  
5961 AC  Horst    BTW-nr:  049059592L02711.0 

KvK:   12064872 
Registratienr. landelijk register: 214644182 

 
Directeur:    Frank Brinkhaus      
          
Directie/kantoor:   Linda Verstegen-Hoezen 

Tel. Linda: 06-24420267 
E-mail:  info@huizezeldenrust.nl 

      linda@huizezeldenrust.nl 
 
Telefoonnummers:   Tel. Linda Verstegen-Hoezen (planning):         06-24420267 

Tel. hoofdgebouw (groepen):                          06-30464656 
Tel. dreumesgroep ’t Huisje:                          06-46337557 

 
Oudercommissie:   Claudia Bongers (voorzitter)  

Marjolein Breikers (secretaris) 
Judith Rintjema (algemeen lid) 
Yvonne Wijnen (algemeen lid) 
Gigi Donkers (algemeen lid) 

Susianne Ambrosius (algemeen lid) 
E-mail: oudercommissie@huizezeldenrust.nl 

 
Geschillencommissie:                                www.degeschillencommissie.nl 

http://www.huizezeldenrust.nl/documenten
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