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Voorwoord 
 
In dit informatieboekje vindt u praktische informatie over de dagelijkse gang van zaken op het 
kinderdagverblijf (KDV). Zodat u weet wat de afspraken zijn die voor het starten van de opvang, 
tijdens de opvang, voor het wijzigen van de opvang en het beëindigen van de opvangplaats van uw 
kind belangrijk zijn. Verder kunt u op de website van Kinderdagverblijf Jij & Ik meer informatie vinden 
over bijvoorbeeld het beleid,producten en prijzen van Jij & Ik. 
 
Indien u besluit om gebruik te gaan maken van de opvang van Jij & Ik wordt uitgenodigd voor een 
intakegesprek door de pedagogisch medewerker.  
Veel onderwerpen in dit informatieboekje worden toegelicht tijdens dit gesprek. Uiteraard kunt u 
tijdens het gesprek alle vragen stellen die u heeft. 
Heeft u al eerder vragen, neemt u dan contact op met Kinderdagverblijf Jij & Ik, 
telefoon 0487- 51 05 37  
 
Team Jij & Ik 
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1. Visie;  

1.1 Algemene visie  
 
Door een huiselijke sfeer, structuur en regelmaat te creëren, vergroten wij het gevoel van 
vertrouwen en veiligheid aan de kinderen, ouders/verzorgers en derden.  Een kind is al iemand, maar 
moet zichzelf leren kennen en doet dat op zijn eigen manier.  Wij vinden het belangrijk dat een kind 
zich prettig voelt en plezier heeft bij ons op het kinderdagverblijf. Elk kind is nieuwsgierig en 
ondernemend. Het verwondert zich, ontdekt, ziet en leren spelende wijs hoe de wereld in elkaar zit 
door ervaringen op te doen. Ook spelen wij in op de individuele behoeften van een kind en van de 
ouders.  
 
 
 
2. informatie voor het starten; 
 
2.1 Gegevens van uw kind 

Om u in het geval van een acute situatie te kunnen bereiken, is het van het allergrootste belang, dat 
u voor de medewerkers van het KDV bereikbaar bent of geregeld heeft wie als uw contactpersoon 
bereikbaar is. Graag ontvangen wij steeds de nieuwste vaste en/ of mobiele telefoonnummers en 
contactpersonen. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk veranderingen in deze gegevens direct te 
melden bij de pedagogisch medewerkers van de groep. 
 
 
2.2 Overeenkomsten en aanvullingen 

Voor het aangaan van de overeenkomst met Jij & Ik tekenen voor zover mogelijk beide ouders; voor 
het aangaan van wijzigingen in de overeenkomst is de handtekening van een van de ouders 
voldoende. De overeenkomst wordt definitiefop het moment dat Jij & Ik het door de ouders 
ondertekende aanbod ontvangt. 
 
 

2.3 Facturering en betaling 

De facturering geschiedt maandelijks, vooraf van de maand dat de kinderopvang wordt afgenomen. 
U ontvangt de maandelijkse facturen digitaal per mail. In artikel 17 van de algemene voorwaarden 
(zie www.kinderdagverblijf-jijenik.nl) is een procedure vastgelegd waarin de betaling van facturen 
wordt geregeld. Niet-tijdige betalingheeft na verstrijken van de genoemde termijnen de beëindiging 
van de kindplaats tot gevolg. Bij een flexibel contract vindt de facturering achteraf plaats. 
 

2.4 Privacy 

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, houdt de kinderopvang een registratie bij van uw 
persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van 
toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie. Wij zullen niet meer 
gegevens opslaan of bewaren die dan die werkelijk noodzakelijk zijn. Het protocol met uitgebreide 
toelichting kunt u opvragen bij de leidinggevende van het kinderdagverblijf. 
 

 



5 
 

2.5 Voertaal 

Bij Jij & Ik is de voertaal Nederlands. 

 

2.6 Maken van foto’s/ video-opnamen 

Regelmatig maken wij foto’s of filmpjes van de kinderen. Dit doen wij steeds meer digitaal. Deze 
gebruiken wij voor interne doeleinden, om u te informeren over leuke gebeurtenissen tijdens de dag 
of bijvoorbeeld voor een ouderavond. Ook gebruiken wij ze op de website en onze Facebook pagina.  
Via deze social media laten wij heel graag aan de buitenwereld zien, welke leuke en uitdagende 
activiteiten kinderen bij Jij & Ik doen.  
Tijdens het intakegesprek met de pedagogisch medewerker vragen wij uw toestemming voor 
het maken van foto's en filmpjes en deze openbaar te maken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, 
dan houden wij hier rekening mee. Op intake formulier geeft u hiervoor schriftelijk toestemming.  
Het komt voor dat er foto’s worden gemaakt tijdens ‘evenementen’ (bijv. bijopeningen, 
voorstellingen, de aankomst van Sinterklaas), waarbij een groot aantalkinderen en/of ouders 
aanwezig is. Graag vragen wij uw begrip ervoor dat wij dan niet kunnen regisseren dat uw kind niet 
op deze foto's staat. 
 
 

2.7 Roken/ rookverbod 

Op kinderdagverblijf Jij & Ik geldt een algeheel rookverbod. 
Dit rookverbod geldt voor personeel en bezoekers van de locaties. 
 
 
2.8 GGD Inspectierapport 

Volgens de Wet Kinderopvang moeten kindercentra voldoen aan kwaliteitseisen op het gebied van 
ouderinspraak, personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte en 
beroepskracht - kind ratio, pedagogisch beleid en informatieboekje kinderdagverblijf Jij & Ik 
pedagogische praktijk en klachten. De toezichthouder van de GGD controleert of de 
kindercentra voldoen aan de eisen. De meest recente inspectierapporten zijn te raadplegen via de 
website van de GGD, de website van Jij & Ik en liggen ter inzage op het KDV. Tijdens het 
intakegesprek wordt u gewezen op de plek waar het voor u inzichtelijk is, bijvoorbeeld aan het 
prikbord inde hal. 
 
 
2.9 Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid 

Jij & Ik heeft richtlijnen opgesteld voor de veiligheid en hygiëne. Elke locatie maakt risico-
inventarisaties over deze onderwerpen. Vanuit deze inventarisatiesmaken wij vervolgens 
actieplannen die wij jaarlijks aanpassen en in de praktijkdoorvoeren. Deze risico’s gebruiken de 
locaties bij het opstellen van de huisregels. Deze krijgen de ouders mee bij het intakegesprek. 
 
 
2.10 Veiligheid op de locatie  
 
Veiligheid van de kinderen staat bij Jij & Ik voorop. Regelmatig verzoeken wij ouders dan ook om 
deuren en hekken achter zich dicht te doen als zij het KDV in gaan of verlaten.  
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3 Informatie om te starten op het kinderdagverblijf; 
3.1 Openingstijden 

Het kinderdagverblijf is van maandag tot en met vrijdag geopend van 06.45 uur tot 18.15 uur.  
Ook is het mogelijk om een dagdeel op te nemen, dit kan zowel een ochtend als een middag zijn. 
Komt u kind in de ochtend bij ons spelen is de opvang van 06.45 uur tot 12.30 uur.  
En in de middag van 12.30 uur tot 18.15 uur. Bij flexibele opvang geeft u de gewenste opvangtijden 
door. Deze moeten wel binnen de openingstijden vallen.  
 

3.2 Het intakegesprek 

Nadat een kind  is ingeschreven en geplaatst is op het kinderdagverblijf volgt er ongeveer een maand 
voor de startdatum een intakegesprek. Neem gerust uw kind mee, zodat het alvast wat kan wennen 
en eventueel een kijkje kan nemen op zijn stamgroep. Tijdens dit gesprek komen de gewoontes en 
bijzonderheden van het kind naar voren. Zo willen we graag weten wat de eet en slaapgewoontes 
zijn en hoe het karakter is van uw kind. Ook zouden we graag nog wat extra gegevens van de ouders 
willen weten.  
 

3.3 wennen  

Wanneer uw kind naar het KDV gaat, is dat niet niets. Niet voor u, maar ook niet voor uw kind. 
Nieuwe gezichten, andere kinderen en een nieuwe omgeving. Uw kind zal zeker  tijd nodig hebben 
om zich aan te passen aan deze veranderingen. Zelfs de aller jongste baby moet wennen aan een 
ander bedje, andere geluiden en vreemde gezichten. Daarom is het erg belangrijk om een 
wenperiode in te lassen voordat u met de kinderopvang begint.  Jij & Ik schenkt daar veel aandacht 
aan. 
 
Het is de gewoonte om een week voor de startdatum te beginnen met wennen. Hiervoor biedt het 
kinderdagverblijf uren aan voor het ingaan van het contract. De kinderen draaien dan voorzichtig 
eerst een paar uur mee. Het is de bedoeling dat ouder(s) zich terugtrekken. Samen met het kind 
zullen wij afscheid nemen van zijn/haar ouders.  
Per kind verschilt de frequentie en duur van de gewenning. Het ene kind is eenkennig en op een 
leeftijd dat het erg aan de ouders hangt, het andere kind vindt alles geweldig en heeft geen tijd voor 
afscheid. 
Tijdens de wendagen vragen wij u of u beschikbaar bent, zodat de pedagogisch medewerkers 
eventuele aanvullende vragen aan u kunnen stellen, of met u kunnen overleggen over hoe het gaat. 
Wanneer het wennen nog moeilijkheden oplevert, dan kunnen we in overleg aanvullende 
wenafspraken met u maken.  
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3.4  Groepsindeling  
 
Kinderdagverblijf Jij & Ik heeft 2 groepen. 1 groep van 1,5 a 2 tot 4 jaar en de andere groep is een 
babygroep van 0 tot ongeveer 1,5 jaar.  Per dag kunnen er 27 kinderen worden opgevangen.  
 
De babygroep is ingericht naar deze leeftijd. Zo is er een hoek waar de baby’s heerlijk kunnen liggen 
en alles kunnen ontdekken. De iets grotere kinderen kunnen ontdekken op de speelkussens, spelen 
in het keukentje en spelen met het speelgoed wat laag in de kasten staat.  
De baby’s hebben vaste gezichten op de groep. Zo zijn er 2 vaste leidster op de babygroep. 
 
De peutergroep heeft verschillende soorten spelmateriaal, waardoor ze uitgedaagd blijven.  
Denk hierbij aan de huishoek met een keukentje en een poppencommode, een autohoek, een duplo 
tafel en een hoek met spelmateriaal voor aan tafel. Ook is er op de peutergroep een speciaal hoekje 
voor de 3+ kinderen met gericht spelmateriaal voor deze leeftijd.  
 
Wij hebben voor 2 horizontale groepen gekozen. Daardoor kan je gerichter activiteiten aanbieden en 
brengt het meer rust op de groep omdat je met dezelfde leeftijden op een groep zit.  
Natuurlijk is er de mogelijkheid om de baby’s te combineren met de peuters.  
 
Er zijn in elke groep 2 slaapkamers aanwezig. Elke groep heeft een eigen keuken en eigen 
verschoonruimte. Op de peutergroep zijn 2 peutertoiletjes en een mooie buitenruimte. 
Ook met de baby’s gaan wij naar buiten. Gezellig een kleedje op  het gras of lekker in de wipstoel 
mee naar buiten. Ook beschikken wij over een bolderkar en gaan dan ook vaak een rondje lopen.  
De speelruimte is ingericht naar de leeftijd van de kinderen, net zoals het aangeboden speelgoed. 
Voor de oudere kinderen zullen we het uitdagend houden door middel van activiteiten, maar ook 
door leerzaam speelgoed.  
 
Kinderdagverblijf Jij & Ik heeft hoeken die uitdagend ingericht zijn en voldoen aan alle 
veiligheidseisen. Voor zowel voor de jongste en voor de oudere kinderen zal er uitdagend materiaal 
zijn.  Dagelijks worden er activiteiten aangeboden gekoppeld aan leeftijd en thema. Deze zullen 
vooral plaatsvinden op de stamgroep, maar een activiteit kan ook in de buitenruimte zijn of buiten 
de deur. Het wijkcentrum beschikt over een inpandige sportzaal, indien mogelijk kan 
kinderdagverblijf Jij & Ik hier gebruik van maken.  
 
Bij droog weer zullen we minimaal een keer per dag naar buiten gaan. Door middel van de grote 
openslaande deuren van de groep heb je direct zicht op de buitenruimte. Tijdens het buiten speel 
moment hebben de kinderen de ruimte om te kunnen rennen, te kunnen fietsen, te glijden van de 
glijbaan of rustig te kunnen spelen in de zandbak. Kinderen zullen altijd buiten zijn onder toezicht van 
een pedagogisch medewerker die de kinderen de mogelijkheid biedt om een activiteit te doen.  
Ook wordt er wekelijks gebruik gemaakt van de gymzaal in het gebouw. Samen met de grote peuters 
worden er sport en spel activiteiten gedaan.  
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3.5 Dagschema 
 
06.45 - 09.00 uur brengmoment van kinderen. Kinderen mogen vrij spelen. 
 
09.00 - 09.15 uur opruimen en beginnen van de dag. (We bespreken wat we zoal de dag 
   gaan doen)  
 
09.15 - 10.00 uur liedjes zingen/ boekje lezen en fruit eten.  
 
10.00 - 10.15 uur verschonen, wc moment en eventueel kinderen naar bed brengen.  
 
10.15 -  10.45 uur activiteit gekoppeld aan het thema wat op dat moment gevolgd wordt. 
 
10.45 -  11.30 uur vrij spelen. Dit kan zowel binnen als buiten zijn.  
 
11.15 -  11.30 uur wc moment voor de kinderen die zindelijk zijn.  
 
11.30 -  12.30 uur boterham eten.  
 
12.30 - 13.00 uur breng en haalmoment van kinderen die een halve dag komen.  
 
12.30 -  13.00 uur verschonen, wc moment en kinderen naar bed brengen die 1 keer slapen.  
 
13.00 -  15.00 uur slaapmoment voor kinderen die 1 keer slapen en een rustmoment voor 
   kinderen die het nodig hebben.  
 
13.00 -  15.00 uur vrij spel voor kinderen die wakker zijn/ een activiteit gekoppeld aan leeftijd.  
 
14.30 -  15.00 uur tussendoortje voor kinderen die daarna hun tweede slaapje gaan doen.  
 
15.00 -  15.30 uur tussendoortje voor de kinderen die wakker zijn. 
 
15.30 -  16.00 uur activiteit gekoppeld aan het thema voor de middagkinderen.  
 
16.00 -  18.15 uur haalmoment van de kinderen.  
 
Om 17.00 uur  mogelijkheid voor warm eten.  
 
Kinderen tot een jaar proberen we zoveel mogelijk het schema van thuis aan te houden. Dit moet 
natuurlijk wel haalbaar zijn. Vanaf een jaar willen we naar het dagschema van Jij & Ik toe werken.  
Wij houden hierbij wel zoveel mogelijk rekening met de wensen en behoeften van ouders en kind. 
Alle kinderen mogen de hele dag door drinken.  
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3.6 Brengen en halen 

Om de rust op de groepen en de veiligheid van de kinderen te waarborgen, vragen 
we u om rekening te houden met de onderstaande aanwijzingen met betrekking tot 
het brengen en halen: 

 Ouders kunnen hun kind(eren) brengen tussen 06.45 uur en 09.00 uur. Daarna zullen we 
gezamenlijk aan de dag beginnen. Het is van belang dat dan al afscheid is genomen. Hierdoor 
kunnen de pedagogisch medewerkers zich zoveel mogelijk bezighouden met de kinderen. 

 Kinderen die de ochtend komen, kunnen tussen 12.30 uur en 13.00 uur worden opgehaald.  

 De kinderen die in de middag komen kunnen worden gebracht vanaf 12.30 uur. 

 Vanaf 16.00uur kunnen de kinderen weer gehaald worden.  
Vanzelfsprekend kan er in overleg met de pedagogisch medewerkers afgeweken worden van 
deze haal- en brengtijden. Zij spreken dan een tijd af, die zo min mogelijk 
inbreekt op de vaste momenten in de groep. 

 
Het kan voorkomen dat u door een calamiteit een keer niet op tijd bent om uw kind op te halen. Wij 
verzoeken u dit, voor zover mogelijk, direct te melden aan het kinderdagverblijf. 
Wanneer het echter herhaaldelijk voorkomt dat de overeengekomen haal- en breng tijden niet 
kunnen worden nagekomen zal er samen met u naar een oplossing worden gezocht en hierover 
concrete afspraken met u maken. Als u desondanks nog steeds niet aan de afspraken kan voldoen, 
zijn we helaas genoodzaakt de extrapersonele kosten die hierdoor ontstaan in rekening te brengen. 
 
Wanneer uw kind niet door uzelf wordt opgehaald, verzoeken wij u dit van tevoren(telefonisch) aan 
de pedagogisch medewerkers door te geven. Wij laten uw kind nooit zonder uw toestemming 
meegaan met een vreemde. Ook personen, zoals broertjes en zusjes jonger dan 12 jaar kunnen uw 
kind niet ophalen. Met ouders die gescheiden zijn of gaan scheiden, worden aparte afspraken 
gemaakt over het ophalen van hun kind. 
 
 
3.7 afmelden 
 
Wanneer u uw kind een dagje thuis wilt houden vragen wij u dit vóór 09.00 uur door te geven aan 
het KDV. De pedagogisch medewerkers kunnen hiermee rekening houden in het dagprogramma en 
eventuele verzoeken van andere ouders voor extra opvang. Weet u eerder dat uw kind het KDV niet 
zal bezoeken (bijvoorbeeld in verband met vakantie), wilt u dat dan zo snel mogelijk doorgeven? Dan 
kan hier rekening mee gehouden worden. Over niet afgenomen dagen vindt geen restitutie plaats. 
 
 
3.8 wat te doen bij ziekte? 
 
Een kind dat zich niet lekker voelt, verdient extra zorg en aandacht, die op het kinderdagverblijf in 
een groep soms moeilijker te bieden is. Een kind dat 1-op-1 aandacht nodig heeft voelt zich niet 
lekker om wat voor reden dan ook. Daarnaast kan het misschien moeilijker meekomen met het 
dagprogramma van de groep, omdat het niet lekker in zijn vel zit, erg huilerig is, koorts heeft boven 
de 39 C. Wij vinden dat kinderen zich in een dergelijke situatie thuis het beste op hun gemak voelen 
en kunnen rusten of beter worden. Op het moment dat een kindje boven de 38C koorts heeft,  zullen 
de pedagogisch werkers de ouders inlichten en eventueel overleggen met de ouders over het 
ophalen van het kindje, maar ophalen is alleen nodig als de pedagogisch medewerker vindt dat het 
kind echt niet mee kan op de groep. 
Ook is het belangrijk dat wij de andere kinderen kunnen beschermen tegen ziektes. Wanneer er een 
besmettelijke ziekte heerst wordt dit altijd bekend gemaakt door de informatie brieven. Hierin staat 
vermeld welke ziekte er op het moment heerst, hoe deze is te herkennen en wat te doen bij deze 
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ziekte. Als ouder bent u verplicht om te melden als u kind een besmettelijke ziekte heeft. 
Wanneer u kind ziek is vragen wij om dit voor 09.00 uur te melden. Bij twijfel of je kind mag komen 
neem dan contact op met de pedagogisch medewerker om samen te overleggen.  
 
 
3.9 Medicijnen 
 
Wij verstrekken nooit medicijnen op eigen initiatief. Het geven van medicijnen wordt altijd in overleg 
gedaan. Na toestemming of vraag van ouders zal er een medicijnenverklaring worden ingevuld die 
moet worden ondertekend door de ouders. Dit formulier kunt u opvragen bij de pedagogische 
medewerkers. Een bijsluiter moet altijd aanwezig zijn bij het gegeven medicijn.  
Handelingen die alleen door een arts of verpleegkundige uitgevoerd mogen worden, mag een 
pedagogische medewerker niet uitvoeren. Denk hierbij aan een sondevoeding of injectie. 
 

3.10 Wat neemt u mee? 

Jij & Ik zorgt voor de meeste zaken die uw kind nodig heeft op het kinderdagverblijf. 
Daartoe behoren luiers en gebruikelijke voedingsmiddelen. 
 
Een aantal zaken dient u zelf mee te brengen voor uw kind: 

 Flesvoeding + fles 

 Eventueel speciale dieetvoeding 

 Eventueel knuffel of speentje 

 Eventueel slaapzak 

 Een set reserve kleding, inclusief ondergoed en sokken 

 Binnenschoenen 
 

Op het kinderdagverblijf wordt er gebruik gemaakt van binnenschoenen/ sloffen. Dit word gedaan 
omdat de kleinste over de grond kruipen en het niet hygiënisch is als hier met vieze buitenschoenen 
is gelopen.  
Ook hangen er bij de ingang over sloffen die ouders over de schoenen aan kunnen trekken wanneer 
ze de groep betreden.  
 
Wij vragen u de volgende zaken niet mee te geven aan uw kind: 

 Snoep/ zoetigheid 

 Etenswaren (met uitzondering van dieetvoeding) 

 Speelgoed 
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4. Overige informatie; 
 
4.1 Oudercontact 
 
Wat wij erg belangrijk vinden is het contact met de ouders. Een dagelijkse overdracht kan zowel 
mondeling als schriftelijk gevoerd worden. Per thema proberen wij ouders erbij te betrekken door 
bijvoorbeeld een thuis activiteit. 
Ook vinden wij het leuk om één keer per jaar een leuke dag te organiseren. Deze dag willen wij 
samen vieren met alle ouders en kinderen.  
 

4.2 Oudergesprekken  
 
Gedurende het hele jaar zullen de pedagogisch medewerkers de ontwikkeling en het gedrag van een 
kind observeren. Rond de verjaardag van u kind vindt er een oudergesprek plaats aan de hand van 
een observatie die gemaakt is door de mentor van u kind. (pedagogische medewerker) 
Bij deze observatie komen onder andere de  onderstaande ontwikkelingsgebieden aan bod.  
 
Sociale ontwikkeling;  
Voor kinderen is een kinderdagverblijf een leervijver van allerlei sociale vaardigheden die kinderen 
nodig hebben om zich staande te kunnen houden in de samenleving. Doormiddel van interactie 
vaardigheden stimuleren onze pedagogisch medewerkers de sociale ontwikkeling van de kinderen. 
Zij helpen de kinderen een vertrouwde plaats in de groep te vinden en stimuleren hen om contact te 
leggen. Door te spelen in een groep, met en naast elkaar, leren kinderen rekening met elkaar te 
houden.  
Gezamenlijke activiteiten dragen bij aan de sociale ontwikkeling van kinderen en zijn een bron van 
gezelligheid, aandacht en sfeer. 
Onze pedagogisch medewerkers stimuleren sociaal gedrag en corrigeren het aan te passen gedrag 
door het tonen van voorbeeldgedrag. Daarnaast benoemen zij het gedrag van de kinderen, 
stimuleren het inlevingsvermogen en sturen de kinderen daar waar nodig bij. 
We gaan uit van een positieve benadering en geven de kinderen complimentjes als we waarderen 
wat ze doen. 
Enkele voorbeelden van gedrag waar onze speciale aandacht naar uit gaat: 

- Leren elkaar te helpen 
- Leren naar elkaar te luisteren 
- Leren op te ruimen 
- Leren zuinig te zijn op zowel eigen spullen als spullen van anderen 
- Leren problemen op te lossen; het samen uitpraten en het weer goedmaken 
- Respect hebben voor elkaar 
- Leren opkomen voor jezelf 
- Waarden, normen en sociale regels leren en hanteren in verschillende situaties 
- Leren sociale banden op te bouwen met zowel kinderen als volwassenen  

Kinderdagverblijf Jij & Ik vindt het belangrijk dat er interactie is tussen de kinderen. 
Door middel van samenspel, gezelschapsspellen, samen dansen, muziek maken, een kring gesprek 
voeren en samen liedjes zingen,  willen wij kinderen leren hoe ze met elkaar om moeten gaan.  
Door kinderen zelf hun eigen manier te laten vinden in het maken van contact, stimuleren wij de 
sociale ontwikkeling. Ze leren spelenderwijs (spel) regels en ondervinden dat het leuk is om samen te 
werken of te spelen.  
Het gehele jaar observeren de pedagogische medewerkers de sociale ontwikkeling door onder 
andere te kijken naar het welbevinden op de groep, het sociale gedrag en de omgang met elkaar.  Dit 
wordt besproken tijdens het jaarlijkse observatiegesprek  met ouders.   
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Cognitieve ontwikkeling; 
De cognitieve ontwikkeling is een mooi woord voor de verstandelijke ontwikkeling. De verstandelijke 
ontwikkeling bestaat uit het waarnemen en verwerken, het denken, bewustzijn, aandacht en 
concentratie. De cognitieve ontwikkeling vindt dus plaats in de hersenen. 
Kinderdagverblijf Jij & Ik speelt in op de cognitieve ontwikkeling door onder andere het aanbod van 
het spelmateriaal. Het spelmateriaal is gericht op de leeftijd van de kinderen. Met variërend spel en 
ontwikkelingsmateriaal willen we ervoor zorgen dat de kinderen uitgedaagd blijven en tegelijk 
hiervan leren.  Bij spelmateriaal voor baby’s kan je denken aan bijvoorbeeld een vormenstoof.  
In de leeftijd anderhalf tot tweeënhalf kan je denken aan materialen zoals klei, duplo en puzzels. 
Voor de oudere peuters vanaf tweeënhalf zijn er gezelschapspellen en constructiemateriaal,maar 
ook klei en duplo zal hier zeker aan te pas komen.  
 
Kinderen zijn bij ons vrij om te kiezen waar ze mee willen spelen, wij proberen de kinderen hierbij te 
stimuleren door te vragen naar het spel en ontwikkelingsmateriaal ze dit aan te bieden.  
Op kinderdagverblijf Jij & Ik zijn verschillende hoeken ingedeeld, zo hebben wij een poppenhoek wat 
bestaat uit een speelgoedkeuken en verzorging van poppen. Ook de auto’s zullen bij ons niet 
ontbreken en een laag tafeltje waar kinderen zelf aan kunnen zitten met het gekozen speelgoed.  
Tijdens ons dagritme is er voor de kinderen voldoende tijd voor hun eigen spel. Als het weer het 
toelaat zullen we minimaal een keer per dag met de kinderen naar buiten gaan. 
Wij stimuleren kinderen om even hun rustmoment te pakken door bijvoorbeeld even een boekje te 
lezen of zelfstandig een puzzel te maken.  
 
Dagelijks zal er een activiteit worden aangeboden waarin de kinderen de keus hebben om hieraan 
mee te doen. De pedagogisch medewerker zal de dagelijkse activiteit begeleiden en zal kinderen 
uitdagen om met de activiteit mee te kunnen doen. De activiteiten zullen wisselend zijn. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan knutselen, bewegingsspellen, voorlezen uit een (prenten)boek en 
buitenactiviteiten.  
 
Door verschillende activiteiten en spelmateriaal aan te bieden leren en zien wij van kinderen waar 
hun voorkeuren liggen. De pedagogisch medewerker zal kinderen proberen uit te dagen om ander 
spelmateriaal aan te bieden dan waar ze voor gekozen hebben. Hierdoor proberen wij de grenzen 
van kinderen te verbreden. Tijdens een activiteit letten wij op de emoties en zullen wij inspelen op de 
behoeftes van een kind.  
 
 
Taalontwikkeling; 
De taalvaardigheid van kinderen groeit enorm tijdens de normale ontwikkeling. Het begint met de 
non-verbale communicatie, een boodschap overbrengen door middel van klanken, bewegingen, 
blikrichting, mimiek en gebaren. Non-verbale communicatie ontwikkelt zich tot verbale 
communicatie of gesproken taal.  
Kinderdagverblijf Jij & Ik zal de taal ontwikkeling van kinderen stimuleren door middel van 
taalgerichte activiteiten aan te bieden. Denk hierbij aan spellen met het alfabet, het lezen van 
boeken en benoemen van de dagelijkse activiteiten.  
Het gehele jaar door zullen wij per kind de taalontwikkeling observeren. Wij zullen indien nodig de 
ouders het advies geven voor verdere ontwikkelingen.  
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Motorische ontwikkelingen; 
De motorische ontwikkeling wordt vaak onderverdeeld in grove of grote motoriek en fijne of kleine 
motoriek. Bewegingen als lopen, zwemmen en een bal schieten vallen onder de grove motoriek. 
Bewegingen waar vaak meer aandacht of concentratie voor nodig zijn, zoals knippen, schrijven of een 
klein voorwerp oppakken, zijn onder fijne motoriek te scharen. De grove en fijne motoriek zijn nauw 
met elkaar verbonden. Kinderen moeten vaak bepaalde basisvoorwaarden binnen de grove motoriek 
beheersen, voordat zij toe zijn aan bepaalde taken binnen de fijne motoriek (bijvoorbeeld schrijven). 
Beheersing van het evenwicht is bijvoorbeeld een voorwaarde om netjes te kunnen schrijven. 
Wij zullen de grove motoriek stimuleren door gerichte activiteiten aan te bieden, denk hierbij aan 
dansspellen, balspellen en behendigheidspellen zoals bijvoorbeeld hinkelen.  
De fijne motoriek zullen wij stimuleren door middel van knutselactiviteiten aan te bieden met 
bijvoorbeeld knippen en kleuren. Ook door bijvoorbeeld te puzzelen en kralen rijgen zal aan deze 
motoriek gewerkt worden.  
 
 
Waarden en normen; 
Door het maken van afspraken en regels willen wij kinderen de waarden en normen van het 
kinderdagverblijf leren. Wij hanteren regels zoals onder andere;  
niet rennen binnen, net taalgebruik, niet schreeuwen en lief zijn voor en tegen elkaar. Wij zullen 
kinderen op ooghoogte benaderen als er ongepast gedrag plaatsvindt, denk bijvoorbeeld aan elkaar 
pijn doen en  speelgoed stuk maken. In overleg met ouders zullen er maatregelen toegepast worden 
bij extreem gedrag denk hierbij aan het apart zetten van een kind op een vaste duidelijke plek.  
Wij benaderen de kinderen positief en zullen ze door middel van complimenten laten weten dat we 
het gewenste gedrag waarderen.  
 
Door de groepssamenstelling van 0 tot 4 jaar worden kinderen geleerd om met alle leeftijden om te 
gaan en rekening te houden met elkaar. Toch zullen er onderlinge conflicten tussen de kinderen zijn, 
kinderdagverblijf Jij & Ik vindt het belangrijk om kinderen eerst zelf het onderlinge conflict op te laten 
lossen, dit is per conflict en situatie verschillend. De pedagogisch medewerker zal de kinderen hierin 
begeleiden. Door groepsactiviteiten aan te bieden leren de kinderen om samen te werken, te spelen 
en te delen. Denk hierbij aan memorie met de oudere kinderen. 
 
Kinderdagverblijf Jij & Ik houdt rekening met verschillende culturen en achtergronden van de 
kinderen. Hierbij kun je denken aan het niet mogen eten van varkensvlees en het liever niet 
verkleden.  
 
 
4.3 Oudercommissie 

De oudercommissie is belangrijk omdat zij de belangen behartigen van de kinderen en ouders. 
Mochten er wijzigingen komen op het kinderdagverblijf die van belang zijn voor de ouders, wordt dit 
eerst besproken met de oudercommissie. De oudercommissie is dan ook een aanspreekpunt voor de 
ouders als er zaken zijn die niet rechtstreeks met de eigenaren opgelost kunnen worden. Zo zijn we 
als oudercommissie bij belangrijke zaken die het kinderdagverblijf aangaat betrokken en kunnen we 
namens alle ouders een stem laten horen. Ook over kleinere zaken geeft de oudercommissie 
gevraagd en ongevraagd advies aan de eigenaren. 
Heeft u interesse om als ouder deel te nemen aan de oudercommissie dan kunt u dit aangeven bij 
een pedagogisch medewerker. Zij kunnen u informeren en in contact laten komen met de 
oudercommissie. 
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4.4 Extra dag of ruilen 

Het is mogelijk om een extra dag(deel) af te nemen. Dit is aan te geven bij Kelly. 
 Er wordt gekeken of er plaats is.  
Ook ruilen is mogelijk indien er plaats is. Er mag geruild worden binnen een maand.  
 
 
4.5 Personeel   
 
Kinderdagverblijf Jij & Ik streeft naar vast gediplomeerd personeel met minimaal een opleiding 
niveau 3 kinderopvang of een opleiding die betrekking heeft op de kinderopvang.  
Het personeel is in het bezit van een EHBO diploma en zal hier jaarlijks een herhaling van volgen. Elke 
dag zal er een persoon aanwezig zijn met een BHV diploma.  
 
De verantwoordelijkheden van een pedagogisch medewerker zijn de dagelijkse opvang, opvoeding, 
begeleiding en verzorging van de groep kinderen die in het kinderdagverblijf geplaatst zijn. Dit houdt 
dus ook in dat de medewerker gebeurtenissen van de kinderen observeert en rapporteert en 
doorspeelt naar de eigenaresses van de kinderopvang. 
 
De pedagogisch medewerkers zullen goede contacten hebben met de ouders van de kinderen. Ze 
zullen ouders mondeling en schriftelijk op de hoogte brengen over de voortgang van hun kind. 
Jaarlijks zal er een oudergesprek plaats vinden na een observatie die de pedagogisch medewerker 
heeft uitgevoerd. Ook zullen er veel bijeenkomsten en activiteiten plaats vinden in samenwerking 
met de ouders.  
 

 

4.6 Stagiaires  

Stagiaires zullen de pedagogisch medewerkers ondersteunen. De stagiaires zullen afkomstig zijn van 
een Middelbaar Beroeps Onderwijs met minimaal niveau 2. Indien de stagiaire past binnen het team 
dan behoort een contractaanstelling tot de mogelijkheden. 
 
 
4.7  Vragen, opmerkingen of klachten 
 
Het is belangrijk dat u met uw vragen, opmerkingen of klachten naar het kinderdagverblijf komt, 
zodat wij weten wat u ervaart. U kunt dit bespreken met de betreffende leidster. Indien hiervoor 
meer tijd nodig is dan tijdens het halen en brengen beschikbaar is, vragen wij u een aparte afspraak 
te maken. Ook zal dan het klachtenformulier ingevuld en besproken worden.  
 
Meestal kunnen we eventuele problemen oplossen. In een ander geval zullen we u uitleggen waarom 
we op dat moment op een bepaalde manier gehandeld hebben. U zult zich realiseren dat waar 
gewerkt wordt misverstanden kunnen ontstaan of fouten gemaakt kunnen worden. Geeft dit geen 
tevredenheid dan kunt u contact opnemen met de directeur, leidinggevende of de oudercommissie.  
 
Daarnaast is er de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. Dit is een landelijk werkende 
organisatie met een centraal informatie- en meldpunt. Zij zijn tijdens kantooruren telefonisch 
bereikbaar op 0900-0400034 en per email: info@klachtkinderopvang.nl De behandeling van de 
klacht via de SKK kan twee tot drie maanden tijd in beslag nemen. U kunt het klachtenreglement van 
de SKK downloaden via de website www.klachtkinderopvang.nl. 
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4.8 Aansprakelijkheid  
 
Jij & Ik heeft verzekeringen afgesloten om zich tegen de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid en 
ongevallen in te dekken. Deze dekking geldt tevens voor de uitstapjes die gemaakt worden met de 
kinderen.  
Ouders zijn wettelijk aansprakelijk voor situaties veroorzaakt door hun kind. Het is raadzaam voor 
ouders zelf ook een WA-verzekering af te sluiten voor hun kind(eren).  
Jij & Ik draagt geen verantwoordelijkheid voor het zoekraken van kleding en speelgoed. Tijdens de 
overdracht, bij halen en brengen van uw kind, bent u als ouder zelf aansprakelijk tot u het gebouw 
verlaat. Evenals bij festiviteiten van Jij & Ik waarbij de ouders ook aanwezig zijn. De 
kinderopvangvoorzieningen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor zoekgeraakte of 
beschadigde spullen, zoals meegebracht speelgoed, vlekken in kleding, buggy's en dergelijke. 
 
 
4.9 Beëindiging 
 
De overeenkomst (en dus ook de plaatsing) wordt beëindigd op de dag dat het kind de vierjarige 
leeftijd bereikt. Een tussentijdse beëindiging van de plaatsing dient schriftelijk (met inachtneming 
van een maand opzegtermijn) te gebeuren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tot slot  
 

Wij wensen iedereen die gebruik maakt van kinderdagverblijf Jij & Ik een prettige tijd toe.  
Met vriendelijke groet, Kelly van den Broek  

& het Team van Jij & Ik. 


