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1.Overblijfdagen en overblijftijden
Op school kunnen de kinderen tussen de middag overblijven op maandag, dinsdag, donderdag .
De tijden zijn van 12:00 uur tot 13:00 uur.

2. Aanmelden en afmelden
U dient uw kind altijd aan- of af te melden voor het overblijven. 
Dit kan telefonisch tussen 07:45 uur – 08:15 uur en via de Whatsapp op ons mobiel nummer: 06-40854285.
Ons e-mailadres is:  overblijven_bd@bosdael.kerobei.nl.
Indien uw kinderen op vaste dagen overblijven dan kan dit op het aanmeldingsformulier worden ingevuld en hoeft 
er voor die dag(en) niet apart aangemeld te worden. Mochten de kinderen die op vaste dagen komen een dag niet 
komen vanwege ziekte of dergelijke dan dient u uw kind wel af te melden.
Ieder nieuw schooljaar is het noodzakelijk een nieuw aanmeldingsformulier in te vullen, met daarop belangrijke 
gegevens van uw kind welke voor het overblijven van belang kunnen zijn. Wij denken dan bijvoorbeeld aan 
allergiën, medicijnen, dieet en een noodadres.

3. Kosten van het overblijven
Op onze school werken we met een zogenaamde strippenkaart. Deze overblijfkaart kost € 20,00 en geeft recht op 
10 keer overblijven. De kaart behoudt zijn geldigheid zolang uw kind op school zit. Uw kind krijgt een briefje mee 
wanneer de kaart bijna vol is, zodat u tijdig een nieuwe kaart kunt kopen. Incidenteel overblijven kost € 2.00. 
Wilt u in dit geval het geld gepast in een enveloppe, voorzien van naam en groep, meegeven aan uw kind?

4. Eten en drinken
U dient zelf te zorgen voor de maaltijd van uw kind. Wij schenken drinken voor de kinderen. Er is keuze uit 
appelsap, chocomel, fristi, melk of bouillon. De kinderen kunnen eventueel zelf een zakje cup-a-soup meenemen.
Wij zien er op toe dat uw kind drinkt en tenminste n boterham opeet, tenzij de instructies van de ouders anders 
luiden.
Wilt u de tassen en broodtrommels voorzien van de naam van uw kind!
Een klein snoepje is toegestaan.

5. Toezicht en begeleiding
Op elke 15 kinderen is er één overblijfkracht aanwezig. Zonodig wordt het aantal krachten aangepast. 
Er is zowel binnen als buiten voldoende toezicht.

6. De kleuters
De kleuters worden altijd uit de klas opgehaald en worden ook weer teruggebracht naar hun groepje. 
Nieuwe kleuters mogen  gerust kennis komen maken met het overblijven. Het is voor u als ouder prettig te weten 
dat uw kind al vertrouwd is met het overblijven voor het geval het echt een keer nodig is. 

7. Regels
Zowel voor de kinderen als hun ouders zijn er een aantal regels. We verwachten dat u op tijd betaalt voor het 
overblijven. Bij regelmatige wanbetaling zullen wij altijd de coördinator van de schoolleiding inschakelen. 
In het uiterste geval kunnen wij besluiten om uw kind de toegang tot het overblijven te ontzeggen.
Verder bent u zelf verantwoordelijk voor het op tijd doorgeven van bijzonderheden over uw kind. 
Als wij van een bepaalde situatie niet op de hoogte zijn, kunnen wij hier ook geen rekening mee houden.

8. Feestdagen
Rondom de feestdagen zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen doen we altijd iets extra’s voor de kinderen. 
Ze krijgen dan ook wat lekkers. Het is daarom belangrijk dat we weten of uw kind een dieet heeft of een bepaalde 
allergie. Dit kunt u aangeven op het aanmeldingsformulier.
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9. Afspraken voor de kinderen
1. Op school hebben we regels, deze gelden ook voor het overblijven.
2. We wassen onze handen voor we aan tafel gaan
3. We eten netjes en rustig en blijven tijdens het eten aan tafel zitten. 
4. Tassen zetten we op de grond.
    niemand vindt het prettig als een ander aan zijn/haar eten komt. Met andermans eten haal je dus geen        
    geintjes uit.
5. Na het eten ruimen we zelf onze spullen op
6. Wees voorzichtig met de spelmaterialen, dan hebben we er met z’n allen veel meer plezier van
7. Om ervoor te zorgen dat het voor iedereen rustig en veilig is, wordt er gewoon gelopen in de gang/hal. 
8. Dus rennen en gillen doen we niet
9. Voor de veiligheid is het nodig dat iedereen op het schoolterrein blijft
10. Spelen is leuk, maar we ruimen eerst op voor we iets anders gaan doen
11. Onderling ruzie maken of iemand buitensluiten doen we niet. Als er iets is ga je naar de overblijfkracht
12. “We doen ons best een gezellige overblijver te zijn”.
We vragen u vriendelijk om deze afspraken met uw kind(eren) door te nemen.

10. Relatie met de coördinator van de school
Voor een goede gang van zaken wordt er geregeld overleg gepleegd met een coördinator van het schoolteam 
en de overblijfkrachten. Alle belangrijke beslissingen worden samen genomen.

11. Tot slot
Wilt u en/of uw kind(ere) een keer kennismaken, kom dan gerust een keertje kijken. U bent van harte welkom.

12. Contactgegevens overblijfcoördinatoren
Heeft u nog vragen of opmerkingen neem dan gerust contact met ons op.
Telefoonnummers overblijfcoördinatoren:
Hennie Linssen : 06-40854285
Ans Smets : 06-40854285
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Aanmeldingsformulier overblijven schooljaar 

Ondergetekende wil graag met ingang van ……………………………… zijn/haar kind(eren) gebruik laten maken van 
de overblijfvoorziening volgens onderstaande opgave:

□ maandag  □ dinsdag  □ donderdag 
 
□ geregeld, maar niet op vaste dagen

Naam kind(eren):

………………………………………………. Groep ……….. geb. datum ……………………………….

………………………………………………. Groep ……….. geb. datum ……………………………….

………………………………………………. Groep ……….. geb. datum ……………………………….

………………………………………………. Groep ……….. geb. datum ……………………………….

Huisarts: …………………………………… telefoonnummer: ………………………………..

Bijzonderheden van het kind, bijvoorbeeld alergie of medicijnen (alleen invullen wanneer dit voor de 
overblijfkrachten van belang kan zijn).

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Ondergetekende is tussen de middag te bereiken onder telefoonnummer:

Naam:………………………………..  Privé:………………
    
Werk:………………………………..

Ondergetekende is op de hoogte van de overblijfregels (zie informatiegids) en heeft deze met het kind besproken.

Naam  : …………………………………………………………………………………….

Adres  : …………………………………………………………………………………….

Postcode : …………………………………………………………………………………….

Woonplaats : …………………………………………………………………………………….

Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………….

Datum: ………………………………………  Handtekening: ………………………………………
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1. Inleiding
De Naschoolse Opvang (NSO) van “Ut Kruumelke” biedt plaats aan maximaal 19 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 
jaar.De keuze voor opvang in de NSO is een keuze voor opvang in groepsverband. 
Kinderen leren daardoor al vroeg rekening met elkaar te houden. Willen de kinderen zich goed ontwikkelen dan 
moeten zij zich in de groep veilig en vertrouwd voelen en moet het kind de kans krijgen om een band op te bouwen 
met pedagogisch medewerker en groepsgenootjes. Door vaste pedagogisch medewerkers en een vast dagritme 
proberen wij dat te bereiken. 
Voor u ligt het Pedagogisch Beleidsplan van Naschoolse Opvang “Ut Kruumelke”. Een beleidsplan gaat mee met de 
ontwikkelingen en is dus nooit af. Steeds zal er weer wat aan toe gevoegd moeten worden. 
Een belangrijk onderdeel van het beleidsplan is het pedagogisch beleid. Hierin laten wij zien hoe wij denken over 
opvoeding en ontwikkeling van kinderen. 

2. Uitgangspunt
De ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van het kind. De pedagogisch medewerkers van de NSO zijn 
medeopvoeders vanuit ons eigen pedagogisch plan. 

3. Ontwikkeling van de kinderen
Elk kind heeft bij zijn geboorte een bepaalde aanleg en temperament meegekregen. Voor elk kind is die anders. Dit 
geeft het kind afhankelijk van zijn mogelijkheden en beperkingen, de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. De wijze 
waarop dit gebeurd is erg afhankelijk van de omgeving en situatie waarin het kind opgroeit.

4. Voertaal
De voertaal die gehanteerd wordt binnen de opvang van Stichting Ut Kruumelke is met name de Nederlandse taal. 
Afhankelijke van de kinderen die zich bevinden binnen de opvang kan dit tevens het Limburgs dialect zijn, mochten 
de kinderen deze taal beheersen.

5. Vrije Tijd
De NSO is een voorziening waar kinderen een deel van hun vrije tijd doorbrengen. 
Tijd die ze anders thuis of op straat zouden doorbrengen. 
Kenmerken van vrije tijd zijn: Op school zijn de activiteiten doelgericht, maar in hun vrije tijd bepalen kinderen zelf 
wat zij doen en met wie. Kinderen hebben daarom, vooral in de vakantieperioden behoefte aan georganiseerde 
activiteiten. Voor de kinderen is het belangrijker om tijdens het spelen in hun vrije tijd plezier te beleven, dan wat ze 
daarbij leren. De sociale contacten van de kinderen zijn belangrijker dan de activiteit; zij leren bij deze contacten 
spelenderwijs een aantal dingen die van invloed zijn op hun persoonlijkheidsontwikkeling. 
Een pedagogisch medewerker zorgt er eventueel voor dat de kinderen veilig over kunnen steken door op het 
zebrapad te blijven staan. Aangekomen op plaats van bestemming: de pedagogisch medewerkers vertellen de 
kinderen duidelijk wat de bedoeling is, waar de eventuele verzamelplek is, dat er ook andere mensen zijn waar ze 
rekening mee dienen te houden, en wat ze wel en niet mogen doen. 

6. De Rol van de NSO binnen de vrije tijd van de kinderen
Afhankelijk van de leeftijd en de mogelijkheden van de kinderen heeft de pedagogisch medewerker een 
stimulerende en/of begeleidende rol. 
In de leeftijdsgroep 4/5 jaar beperkt de rol van de pedagogisch medewerker zich in het aanbieden van 
speelgoed; activiteiten worden niet opgedrongen aan de kinderen. 
De leeftijdsgroep vanaf 6/7 jaar heeft juist meer structuur nodig. Bij de oudste kinderen is het van belang dat de 
pedagogisch medewerker een luisterend oor biedt als een kind dat nodig heeft, maar toch veelal op de achtergrond 
blijft. 

7. Huiswerk op de NSO
Hoe ouder het kind wordt, hoe meer huiswerk het krijgt. In overleg met de ouders wordt bekeken in hoeverre wij de 
mogelijkheid kunnen bieden het kind al of niet onder begeleiding het huiswerk te laten maken.

8. Opvoeding
De ontwikkeling van de kinderen wordt bepaald door een wisselwerking tussen individuele aanleg en 
omgevingsfactoren. Wij proberen de kinderen op zo een manier te stimuleren zodat ze weerbaar en zelfstandig 
worden met het uiteindelijke doel dat het kind actief kan deelnemen aan het maatschappelijke leven. 
Concreet betekent dit dat we de kinderen vrij en zelfstandig laten. Ook praten we met de kinderen en met de 
ouders hoe zij over bepaalde dingen denken. 
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9. De taak van de pedagogische medewerker
Een NSO pedagogisch medewerker is veel minder een verzorgende leidster en veel meer een organiserende 
leidster. Zij is een gezellige leidster die met elk kind een relatie opbouwt. Kinderen in de NSO hebben behoefte aan 
gezelligheid, maar ook aan geheimen, eigen plekjes, elkaar en aan zelfstandigheid. De pedagogisch medewerkers 
maken vaak grapjes met de kinderen waardoor de vriendschappelijke band beter wordt en de kinderen het gevoel 
krijgen dat ze met alles naar hen kunnen stappen. Beroepskrachten worden pedagogisch ondersteund door de 
leidinggevende. Eens in de 2 maanden vind er een gezamenlijk werkoverleg plaats

10. Normen en Waarden
Normen: Dit zijn regels over hoe mensen zich in het algemeen moeten gedragen en wat ze juist niet mogen doen. 
Waarden: Zijn heel persoonlijk. Het overbrengen van waarden en normen is een belangrijke factor van het 
opvoeden. De pedagogisch medewerkers hebben onderling een verschillende kijk op wat belangrijke dingen zijn in 
het leven. De één is gelovig en heeft vanuit dit geloof haar normen en waarden, de ander heeft vanuit 
maatschappelijke stromingen haar opvatting over wat er wel en niet goed is. Dit maakt het niet eenvoudig om de 
kinderen eenduidige normen en waarden over te brengen. Daarom is het belangrijk om over een aantal zaken 
afspraken te maken over wat je belangrijk vindt om aan de kinderen over te dragen. 
Concreet betekent dit dat wij samen overleggen hoe we de kinderen het beste de normen en waarden kunnen 
aanleren. Dit doen we door samen met de ouders te kijken wat zij belangrijk vinden en of wij op dezelfde lijn zitten. 

11. Straffen
Het is af en toe nodig om kinderen te corrigeren. De pedagogisch medewerker moet telkens een bewuste afweging 
maken of zij het gedrag zal negeren, een alternatieve oplossing zal zoeken of dat zij het gedrag zal corrigeren. 
Vaak werkt het negeren van negatief gedrag, gekoppeld aan het belonen van positief gedrag het beste. Belonen of 
straffen heeft minder effect als er veel tijd is verstreken tussen de daad en de beloning of straf. De straf heeft altijd 
een duidelijk verband met datgene wat gebeurd is. Deze vindt snel na de ‘overtreding’ plaats zodat er een verband 
bestaat tussen de daad en de straf. De duur van de straf zal binnen de tijdsbeleving van het kind passen. 
De pedagogisch medewerker is consequent. Indien zij een kind waarschuwt, moet zij ervoor zorgen dat als het 
gedrag niet verandert de straf wordt uitgevoerd. Dit betekent dat de aangekondigde straf uitvoerbaar moet zijn. 
Conflict tussen twee kinderen lossen wij op door allebei de kinderen daarop aan te spreken. Wij vragen ook wat er 
precies gebeurd is en geven de kinderen de kans om hun verhaal te doen. Daarna laten we de kinderen hun 
excuses aan elkaar aanbieden. Er wordt gestraft wanneer een kind bv. een ander kind geslagen heeft. De straf 
houdt in dat het kind minstens 5 minuten rustig op de bank moet zitten. 
De groepsleiding moet een klimaat scheppen waarin elk kind: 
1. Zich veilig voelt
2. Zich thuis voelt.
3. In zijn of haar ontwikkeling wordt gestimuleerd. 

12. Veiligheid
1. Door de basisgroepen met vaste pedagogisch medewerkers, proberen wij ervoor te zorgen dat er vaste 
vertrouwde personen aanwezig zijn waar het kind zich aan kan hechten,  
2. Heel belangrijk is het zelfvertrouwen van het kind. Door het tonen van respect voor het kind en de eigen inbreng 
van het kind, kan het zelfvertrouwen vergroot worden,  
3. We handhaven een consequente regelgeving en naleving daarvan, dat betekent dat wij ingrijpen als een kind 
gevaarlijke toeren uithaalt die een gevaar voor zichzelf en anderen vormt.  
4. De pedagogisch medewerker dient zich emotioneel betrokken te voelen bij de kinderen. Hierbij wordt dan ook 
een band van vertrouwen van het kind naar de pedagogisch medewerker toe opgewekt. Dit doen we door goed 
naar het kind te luisteren en het kind te laten weten dat je hem of haar begrijpt. Door veel te vragen tijdens het 
praten bijv. wat heeft je verdriet gedaan of hoe voel je je, geven wij het kind het gevoel dat wij geïnteresseerd zijn.  
5.Een vast dagritme zoals bv. bij binnenkomst toiletbezoek en/of handen wassen en aan tafel. Na het eten
gezamenlijk de tafel afruimen. Daarna wordt met de kinderen overlegd welke activiteiten er gedaan zullen worden.  

13. Thuis voelen
Dit gevoel geven wij de kinderen door actief te luisteren naar het kind, serieus ingaan op wat een kind zegt en 
gehoor geven aan de wensen van het kind. Wij proberen zoveel mogelijk aandacht te hebben voor het individuele 
kind. Per kind wordt ook gekeken wat het wil gaan doen. Er zijn vaste ritmes zoals eten en drinken. Als de kinderen 
er zin in hebben mogen ze mee helpen met de tafel dekken of afruimen. Wij vragen eerst wie er mee wil helpen. 
Het is bij ons een regel dat elk kind aan de beurt moet komen en dat elk kind zijn eigen bord en beker moet 
afruimen. Zo creëren wij een thuisgevoel omdat dit ook vaak thuis gebeurt. 
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14. Persoonlijke competenties
Zelfstandigheid 
Zelfstandigheid is het vermogen om voor jezelf te kunnen zorgen zonder directe hulp van anderen. Om op te 
groeien tot een volledig zelfstandig mens moet een kind zich onafhankelijk durven en kunnen opstellen. Hij of zij 
weet zelf wat het kan en waar het zich verantwoordelijk over voelt. Een kind dat leert goed voor zichzelf te zorgen 
ontwikkelt zijn zelfstandigheid. Daarom stimuleren wij de kinderen om zo goed mogelijk voor zichzelf te zorgen. 
We stimuleren ze in het maken van eigen keuzes. Wij bieden vaak een activiteit aan, maar het kind beslist zelf of 
het al of niet mee wil doen. Dit doen wij door: het kind zelf naar het toilet te laten gaan. Na het eten zelf bordjes en 
bekers naar het aanrecht brengen, Het kind te laten helpen met afwassen en afdrogen en de tafel schoon te maken. 
Er worden elke dag 2 kinderen uitgekozen. Uiteraard niet elke dag dezelfde kinderen. 

Het stimuleren van de ontwikkeling 
Om de kinderen zich op alle aspecten van hun ontwikkeling te kunnen laten ontplooien, gaan we uit van de 
activiteiten die de kinderen zelf aangeven. Verder bieden wij voldoende afwisselend spelmateriaal en activiteiten 
waarmee kinderen samen of individueel kunnen spelen. De kinderen mogen zelf kiezen welk spel ze willen doen, 
maar wanneer er een groepsactiviteit gedaan word, dan is het wel de regel dat iedereen meedoet omdat dat goed is 
voor de sociale ontwikkeling. We leggen de kinderen dan ook uit waarom het niet netjes is om niet mee te doen en 
waarom het leuk is om wel mee te doen. 
Wij richten ons voornamelijk op de volgende ontwikkelingsgebieden: 
• Sociale ontwikkeling
• Emotionele ontwikkeling

Sociale ontwikkeling 
Sociale ontwikkeling is het proces waarbij een kind in toenemende mate zelfstandig gaat deelnemen aan de 
omgang, gewoonten en waarden die gebruikelijk zijn binnen de omgeving waartoe het behoort. Wij hebben ook 
materiaal voor de sociale ontwikkeling. Bij jonge kinderen is dat bijvoorbeeld de poppenhoek. Natuurlijk hebben we 
op de groep gezelschapsspelletjes op het niveau van alle kinderen. 
Om zich sociaal te kunnen ontwikkelen moet het kind zich bewust zijn van de aanwezigheid van andere kinderen en 
leiding. In de praktijk betekent dit dat we de grotere kinderen vaak met de kleinere laten spelen. 
De grotere kinderen lezen zelf een boekje voor of helpen de kleinere kinderen met lezen, rekenen, etc, 
uiteraard onder begeleiding van een pedagogisch medewerker. 

Emotionele ontwikkeling 
Een kind moet nog leren welke emoties een bepaalde situatie kan oproepen. Het is belangrijk dat een kind zijn 
behoeftes en verlangens kenbaar durft te maken. We begeleiden de kinderen bij allerlei emoties en helpen de 
kinderen ze te benoemen. Wij richten ons op de volgende emoties: Als een nieuw kind het eng vindt om in een 
groep onbekende kinderen zijn/haar weg te vinden; Emoties die voortkomen uit problemen in de privé situatie; 
kinderen kunnen dan bij de pedagogisch medewerker hun verhaal kwijt;
Ruzies; Teleurstellingen wanneer het ene kind niet wilt spelen wat het andere kind voorstelt. Wij laten die kinderen 
zoveel mogelijk hierin hun eigen weg vinden, maar bieden steun zodra een kind hulp zoekt of wanneer we denken 
dat een kind met zijn emoties geen raad weet. 

Observatie van ontwikkeling en gedrag 
Er worden niet structureel observaties gemaakt om de ontwikkeling van de kinderen te volgen. Dit gebeurt alleen 
als er problemen met zijn met een kind of als we geen goed gevoel hebben. Eén keer per jaar observeren we wel 
alle kinderen om erachter te komen of het kind het naar de zin heeft. Aan de hand van de uitkomst kunnen we naar 
behoefte van de ouder een 10-minutengesprek voeren. 

15. Kindermishandeling 
We voelen ons als mede-opvoeder medeverantwoordelijk voor het welzijn van het kind. Indien er vermoedens 
bestaan dat er binnen de thuissituatie problemen zijn, waardoor het kind in een bedreigende situatie verkeert, dan 
zullen we ons inzetten om een positieve bijdrage ter verbetering hieraan te leveren. Wij zijn ons bewust dat 
wij geen hulpverleners zijn en dat ons beleid gericht zal moeten zijn op het signaleren en 
doorverwijzen. Als er sterke aanwijzingen zijn dat er sprake is van verwaarlozing en/of kindermishandeling zal 
dit eerst met de directe collega’s en de leidinggevende besproken worden. Als het enigszins mogelijk is worden de 
ouders uitgenodigd voor een of meerdere gesprekken. Een verwijzing naar een hulpinstantie (Veilig Thuis) 
kan mede doel van een dergelijk gesprek zijn. Wij willen voorkomen dat de ouder zich bedreigd voelt en het kind 
van de opvang afneemt. Wij zullen in deze gevallen ten alle tijden de richtlijnen volgen van ons Protocol 
Kindermishandeling, deze is ten alle tijden in te zien op de NSO.
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16. Kinderseksualiteit
Seksueel gedrag is niet anders dan vroeger. Het is meer gewoon, meer acceptabel. TV (o.a videoclips) is hierop 
van invloed.  Er is veel meer bloot, ‘sexy’ wordt meer gebruikt. 
De pedagogisch medewerkers letten op waar kinderen naar kijken en adviseren de ouders dit thuis ook te doen. 
Bij onacceptabel seksueel gedrag leggen wij uit dat dit op de opvang niet kan. Als pedagogisch medewerker moet je 
in ieder geval geen waardeoordeel geven; niet zeggen dat iets goed, slecht of fout is. 
Dit kan je net zo leren als bijvoorbeeld zindelijkheid of beleefdheidsnormen. In ieder geval moet de pedagogisch 
medewerker er niet boos om worden. Het kind kan zich dan gaan schamen. Het is belangrijk om er geen taboe van 
te maken. 

17. Maaltijden
Het gebruik van de maaltijden en tussendoortjes is een gezamenlijke activiteit. Het gaat niet alleen om het eten en 
drinken, maar om het contact met elkaar. De sfeer van het met gezellig samen zijn en een rustmoment op de dag. 
Het eten en drinken dient niet aan de kinderen opgedrongen te worden; eten moet iets leuks blijven en de kinderen 
worden positief benadert.  Wanneer de kinderen andere voeding gebruiken of een dieetvoeding moeten dan wordt 
er van te voren overlegt of de NSO de voeding aanschaft of dat de ouder het zelf moet meenemen.

18. Beleid niet-aangrenzende buitenruimte
Naast de buitenruimte welke aangrenzend is aan het pand van de Naschoolse opvang, hebben wij ook
toestemming van de GGD Kinderopvang om gebruik te maken van een gedeelte van het park aan de overkant. 

19. Ziekte van het kind
Een kind dat ziek is hoort thuis te blijven. Een ziek kind heeft behoefte aan rust en zal op de NSO niet de aandacht 
kunnen krijgen die het op dat moment nodig heeft. 
Onder ziek verstaan we onder andere het volgende:  koorts, temperatuur van 38 °C of hoger
besmettelijke kinderziekten zoals mazelen, waterpokken (vochtige blaasjes), bof, rode hond, ernstige diaree en 
dergelijke. Wij handelen volgens de richtlijnen van het GGD. Deze zijn aanwezig op de NSO en kunt u ten alle tijden 
inzien. Mocht het kind op de NSO ziek worden, dan zullen de ouders hiervan direct op de hoogte gesteld worden. 
Het kind dient dan te worden opgehaald. 
Het is belangrijk dat de leiding op de hoogte wordt gesteld wanneer een kind in het weekend ziek is geweest, 
zodat wij hier rekening mee kunnen houden. 

20. Medisch handelen
Pedagogisch medewerkers geven geen medicijnen aan de kinderen, mits er een toestemmingsformulier is ingevuld 
door de ouder(s). Kinderen krijgen geen paracetamol/zetpillen toegediend zonder medische indicatie. Als kinderen 
toch medicijnen toegediend moeten krijgen, dienen de ouders/verzorgers hiervoor schriftelijke toestemming te 
geven. De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat zij precies weten hoe de medicatie moet worden 
toegediend. Medicatie toedienen gebeurt niet door stagiaires. Medicatie toedienen gebeurt met schone handen in 
een schone omgeving. Gun het kind wat privacy als het daar behoefte aan heeft. Draag bij wondverzorging altijd 
hygiënische handschoentjes, en gooi deze na het gebruik direct weg. 

21. Veiligheid en Hygiëne
Veiligheid en hygiëne is voor ons een zeer belangrijk punt. Ouders/verzorgers moeten hun kinderen met een 
gerust hart achter kunnen laten op de NSO. 
Daarom gelden bij ons de volgende regels: Roken is verboden. De pedagogisch medewerkers doen bij 
binnenkomst in de ochtend direct de ventilatie aan en eventueel de deuren open. Handdoeken, theedoeken en 
vaatdoeken worden dagelijks gewassen. Handen wassen voor en na het eten, en na het gebruik van het toilet. 
De vloeren en toiletten worden dagelijks gereinigd. 
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22. Ophalen van school
Kinderopvang  regelt het vervoer van school naar de NSO op de reguliere schooldagen, schoollocaties en school-
tijden zoals die in de intake met de ouders zijn vastgesteld. Als er wijzigingen zijn dienen deze door de ouders tijdig 
aan ons te worden doorgegeven. Het vervoer is bij het NSO-tarief inbegrepen. 
Bij lopend ophalen: 
Dit gebeurt alleen bij scholen in de directe omgeving. Een loopafstand tot 10 minuten vinden wij redelijk voor kinde-
ren vanaf vier jaar. Er zal minimaal twee pedagogisch medewerkes zijn op 10 lopende kinderen
De kinderen dienen zich onderweg aan de regels te houden. Dat wil zeggen: twee aan tweelopend,niet rennen en 
goed luisteren naar de pedagogisch medewerker. De grootste kinderen vooraan en de kleinsten aan de hand van 
de pedagogisch medewerker. Zodra de pedagogisch medewerkers met de kinderen zijn gearriveerd bij de NSO 
worden ze naar binnen begeleidt, en nogmaals wordt gekeken of iedereen aanwezig is. 

23. Oudercontacten
De ouders/verzorgers zijn primair verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van hun kinderen. 
Deze zorg wordt gedurende de tijd dat het kind op de NSO is door de leiding overgenomen. 
Het is van belang dat de ouder/verzorger de gelegenheid krijgt om zijn wensen met betrekking tot de verzorging van 
het kind over te dragen aan de pedagogisch medewerker. 
Deze dient de gelegenheid te krijgen om de ouder/verzorger te informeren over de tijd dat het kind op de NSO is. 
De ouders/verzorgers kunnen er van verzekerd zijn dat er zorgvuldig om wordt gegaan met persoonlijke gegevens, 
en dat deze niet aan derden worden gegeven. Pedagogisch medewerkers zullen voorzichtig omgaan met informatie 
over kinderen in hun contacten met andere ouders/verzorgers. 

24. Opzegtermijn
De opzegtermijn bedraagt een kalendermaand per de 1e van de maand.
Opzegging van het contract kan alleen schriftelijk . 

25. Ouder informatie NSO
Gaat uw kind naar de kinderopvang. Dan heeft u misschien recht op een bijdrage in de kosten van kinderopvang; 
kinderopvangtoeslag. U kunt deze toeslag aanvragen bij de belastingdienst: www.belastingdienst.nl of
tel. 0800 - 0543 (gratis) 
Voor een proefberekening van de kosten kunt u naar de volgende website: www.toeslagen.nl 
Op de website www.kostenkinderopvang.nl kunt u precies uw voordeel uitrekenen. Dit voordeel is 
inkomensafhankelijk. Vergeet niet dat het inkomen dat u opgeeft uw belastbaar inkomen moet zijn. Dit is in veel 
gevallen lager dan uw bruto inkomen. 
De kinderopvangtoeslag is geregeld in de Wet kinderopvang, die op 1 januari 2005 is ingegaan. Deze wet heeft 
als doel er voor te zorgen dat kinderopvang voor iedereen op dezelfde manier geregeld wordt. De wet regelt dat 
ouders, werkgevers en de rijksoverheid de kosten voor kinderopvang samen betalen. De kinderopvangtoeslag is 
de bijdrage van de rijksoverheid in de kosten van kinderopvang. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is onder 
andere afhankelijk van uw inkomen en dat van uw eventuele (toeslag)partner. De kinderopvangtoeslag is geregeld 
in de Wet kinderopvang. 

26. Beroepskracht-kindratio
Volgens de rekentool vanuit het ondernemersplein, het informatiepunt voor ondernemers vanuit de overheid, is de 
beroepskracht-kindratio, is een beroepskracht op tien kinderen, tussen vier en dertien jaar voldoende (Onderne-
mersplein, 2015). Aan deze norm voldoet de Stichting ruim voldoende met de inzet van drie beroepskrachten op 
maximaal tien kinderen. Mocht er een beroepskracht tijdelijk wegvallen of met vakantie zijn, dan is de inzet van 
beroepskrachten volgens de ratio nog voldoende. Echter wordt er door de medewerkers vanuit de Stichting geke-
ken naar de inzet van een extra vrijwilliger. Dit zal ingezet worden tijdens de vakantieperiode in de zomer en tijdens 
uitval door ziekte of andere omstandigheden bij een van de medewerkers. Zodoende is de begeleiding van de 
kinderen op de opvang altijd gewaarborgd.
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27. Opleidingseisen beroepskrachten
De beroepskrachten binnen de opvang dienen te voldoen aan de volgende eisen of in handen te zijn van de volgen-
de diploma’s:
MBO 
• Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3) 
• Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4) 
• Pedagogisch Werker niveau 3 
• Pedagogisch werker 3 Kinderopvang 
• Pedagogisch Werker niveau 4 
• Pedagogisch werker 4 Kinderopvang 
• Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang
• Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang
• Onderwijsassistent 
• Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs) 
• Sociaal-cultureel Werker (SCW) 
HBO 
• Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO) 
• Pedagogiek (HBO-bachelor) 
• Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) 
• Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV)
• Pedagogisch management Kinderopvang
• Associate Degree Pedagogisch Educatief Medewerker
• Associate Degree Kinderopvang
• Associate Degree Onderwijsondersteuner Omgangskunde.

28. Samenwerking PSW
De BSO is gevestigd in het Trefcenter van PSW aan Den Roover 8 in Reuver. Dit wil zeggen dat er een samen-
werkingsverband zal ontstaan tussen de BSO en PSW. Deze samenwerking zal vormgegeven worden door middel 
van samenwerking met cliënten die zelfstandig woonachtig zijn binnen PSW in Reuver, en onder begeleiding staan 
van PSW. Deze cliënten zullen fungeren als vrijwilliger, dit wil zeggen ze helpen bij ondersteuning van het uitvoeren 
van taken binnen de BSO. Waar ze dit kunnen. Het betreffen namelijk cliënten van de PSW met een lichte verstan-
delijke beperking. Ze staan onder begeleiding van PSW en worden hierin door de begeleiding ondersteunt. Denk 
hierbij aan het spelen van gezelschapspellen, en kletsen met de kinderen binnen dezelfde ruimte waar ook de 
beroepskrachten van de BSO zich bevinden en begeleiding van PSW regelmatig binnenloop. Tenslotte is de BSO 
geen erkende dagbesteding voor cliënten van PSW met een licht verstandelijke beperking, maar een organisatie 
waar ze op vrijwillige basis ondersteuning kunnen bieden. De cliënten van PSW worden vandaar ook niet begeleidt 
door de beroepskrachten van de BSO, maar hebben eigen begeleiding vanuit PSW zelf.  Dit wil zeggen dat de 
cliënten vanuit PSW die graag een bezoekje willen brengen aan de kinderen van de BSO zich niet bevinden in de 
groepsruimte van de opvang.  De kinderen die graag willen deelnemen aan dit bezoek en in contact willen komen 
met de cliënten, gaan samen met een medewerker van de opvang op bezoek bij de cliënten. Dit zal plaatsvinden 
in de gezamenlijke huiskamer van PSW. Mochten de kinderen weer terug willen naar de groep, dan verlaten ze de 
gezamenlijke huiskamer en gaan ze onder begeleiding weer terug naar de groepsruimte van de BSO. Zo richt de 
opvang zich zowel op de samenwerking met PSW als op de emotionele veiligheid van de kinderen. Zo wordt de rust 
en regelmatig binnen de opvang behouden. En kunnen de kinderen zelf de keuzes van bezoeken en momenten 
bepalen. 

Op maandag vindt er een kookclub plaats vanuit de PSW. De betreft echter geen gezamenlijke activiteit tussen de 
BSO en PSW. Tijdens de kookclub zal de BSO zich, bij een aanwezigheid van een maximum van vier kinderen,  in 
de extra ruimte, naast de groepsruimte bevinden. Deze extra ruimte zal dan passend worden ingericht. De kasten 
met spellen materiaal zijn verrijdbaar en zullen mee worden genomen naar de andere ruimte. Bij aanwezigheid van 
meer dan vier kinderen zal de BSO in de groepsruimte blijven, en het kookclubje verplaatsen naar de extra ruimte. 
Om zodoende de rust en veiligheid te kunnen behouden binnen de groep kinderen.

29. Vrijwilligers
De opvang maakt gebruik van de inzet van vrijwilligers. De groep vrijwilligers die ingezet worden bestaan uit twee-
vaste personen, die vanuit de TSO al voor een lange periode bekend zijn bij de kinderen. Daarnaast worden er 
twee keer per week voor een vrijwilliger ingezet vanuit PSW. Deze vrijwilligers betreffen cliënten van PSW, die een 
dagje mee komen helpen te ondersteuning. Alle ingezette vrijwilligers binnen de opvang dienen als extra ondersteu-
ning en hulp en worden boventallig gezien aan de beroepskrachten. Ze dragen dus geen verantwoordelijkheid over 
de kinderen. Tenslotte beschikken alle vrijwilligers die werkzaam zijn binnen de opvang van Stichting Ut Kruumelke 
over een geldig VOG.
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30. Openingstijden Voorschoolse Opvang
Elke doordeweekse morgen van 7.30u-8.30u, van maandag tot en met vrijdag. 
Met uitzondering van weekeinden en feestdagen.

31. Openingstijden Naschoolse Opvang 
Maandag     15.00-18.30 uur
Dinsdag       15.00-18.30 uur
Woensdag   12.30-18.30 uur
Donderdag  15.00-18.30 uur
Vrijdag         12.30-18.30 uur.

32. Oudercommissie
De oudercommissie behartigt de belangen van alle ouders van de kinderen binnen de voor- en naschoolse opvang. 
De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te 
bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie en houders. Daarnaast is het 
belangrijk dat de oudercommissie op effectieve wijze met de verschillende partijen communiceert.
De oudercommisie wordt gevormd door ouders van kinderen die naar de betreffende opvang gaan. 
Bij de samenstelling van de oudercommissie wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging 
van de groep op de opvang. Omdat de oudercommissie onafhanhelijk is, mogen medewerkers en vrijwilligers van 
de kinderopvang er geen plaats in nemen. Mocht interesse hebben in deelname aan de oudercommissie, dan kunt 
u zich aanmelden bij Hennie of Ans. 
 
33. Regelement oudercommissie
Mocht u meer informatie willen over de oudercommissie en bijbehorend regelement kunt u deze vragen bij Hennie 
of Ans. Zij zullen u dan een folder meegeven met meer informatie en bijbehorende regels. Tevens kunnen zij deze 
toelichten en uw vragen beantwoorden. 

34. Klachtenregeling Kinderopvang
Intern: Indien u een klacht heeft over een aantal specifieke punten binnen de opvang, kunt u daarvoor terecht 
bij de houders Ans Smets en Hennie Linssen of de vrijwilligers die op het moment werkzaam zijn. Dit betreffen de 
volgende punten:  
• Klachten die gaan over het gedrag en de houding vanuit de houders of de vrijwilligers jegens een kind of   
             ouder;
• Klachten die gaan over het contract of overeenkomst tussen de jullie als ouders en de houders.
Indien uw klacht niet naar tevredenheid wordt behandeld kunt u zich wenden tot de directie. Tevens kan de 
oudercommissie hierbij worden geraadpleegd. Deze zal dan dienen als bemiddeling. Uw klacht zal dan in 
behandeling worden genomen door de directie van de Stichting. Over de oplossing en informatie over de aanpak 
van de klacht wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld door de houders of de directie van de Stichting.  Uw klacht 
wordt binnen vijf weken afgehandeld. De directie van de Stichting zal uw klacht in acht nemen en serieus 
onderzoeken binnen de Stichting. Tevens zal de directie van de Stichting erop toezien dat de maatregelen binnen 
vier weken na het afhandelen van de klacht in acht worden genomen binnen de opvang. Hiervan worden de 
indieners van de klacht schriftelijk op de hoogte gesteld.
Extern: Ook kunt u zich wenden tot een onafhankelijke geschillencommissie. Deze heet de geschillencommissie 
kinderopvang. Meer informatie hierover kunt u vinden op: www.degeschillencommissie.nl, en in bijlage 2 van dit 
boekje. 
De overeenkomst met de geschillencommissie kinderopvang ligt in de groepsruimte van de opvang ter inzage. 
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Gegevens Kind

Voornaam: ………………………………………………………………………………………………

Achternaam:….………………………………………………………………………………………….

Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………......

BSN:……………………………………………………………………………………………………..

Zorgverzekering:……………………………………………………………………………………………

Zorgverzekeringsnummer:…………………………………………………………………..............
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BIJLAGE 1: AANMELDFORMULIER VSO EN NSO

Gegevens Ouder/Verzorger 1:

Voornaam:…………………………………………………………………………………………….

Achternaam:…………………………………………………………………………………………..

Straat:…………………………………………………………………………………………………..

Postcode en Woonplaats:……………………………………………………………………………

Telefoonnummer 1:………………………………………………………………………………….

Telefoonnummer 2:………………………………………………………………………………….

E-mail adres:…………………………………………………………………………………………



Extra Telefoonnummers of Contactnummers:
Relatie Naam Telefoonnummer
Huisarts

Welke school bezoekt uw kind?

...................................................................................

Groep:
1 2 3 4 5 6 7 8

Voor- en Naschoolse opvang:
Gewenste begindatum:......................................

Gewenste dagdelen:
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Voorschool
Naschool
Vakantie
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Gegevens Ouder/Verzorger 2:

Voornaam:…………………………………………………………………………………………….

Achternaam:…………………………………………………………………………………………..

Straat:…………………………………………………………………………………………………..

Postcode en Woonplaats:……………………………………………………………………………

Telefoonnummer 1:………………………………………………………………………………….

Telefoonnummer 2:………………………………………………………………………………….

E-mail adres:…………………………………………………………………………………………



Bijzonderheden:

Allergiën:.....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 

Opmerkingen:.............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Informatie en afbeeldingen verstrekking op internet, social media en in het informatieboekje

Stichting Ut Kruumelke maakt gebruik van beeldmateriaal in de vorm van foto’s op de website, Facebook en in
het informatieboekje dat ze verstrekken aan nieuwe klanten. Deze foto’s worden gemaakt binnen de ruimte
waar de kinderen aan het spelen zijn en tijdens de activiteiten. Deze worden vervolgens gebupliceerd op de site en
op Facebook en verwerkt in het boekje. 

Deze foto’s kunnen beelden bevatten van uw kind. Geeft u toestemming voor het publiceren hiervan?

     Ik ga hiermee akkoord, foto’s van mijn kind(eren) mogen gebruikt worden voor informatieverstrekking.

     Ik ga hiermee niet akkoord, foto’s van mijn kind(eren) mogen niet gebruikt worden voor informatieverstrekking.

Datum:..........................................

Naam:............................................................................................

Handtekening:............................................................................
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BIJLAGE 2: INFORMATIE OVER DE GESCHILLENCOMMISSIE

Binnen deze bijlage staat het stappenplan weergegeven dat door lopen dient te worden, om een officiële klacht in te 
kunnen dienen bij De Geschillencommissie.

Het stappenplan ziet er als volgt uit:

1. De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen.
2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen twaalf maanden na de datum waarop de 
ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een ander door de Commissie te 
bepalen vorm bij De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzaal aanhangig worden gemaakt. 
3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemener aanhangig worden gemaakt
bij De Geschillencommissie op www.degeschillencommissie.nl. 
4. Wanneer de ouder/oudercommissie en geschil aanhangig maakt bij De Geschillencommissie, is de ondernemer 
aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de 
ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken 
of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van
vernoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhanig te maken.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende 
reglement. Het reglement van De Geschillencommissie is beschikbaar op www.degeschillencommissie.nl en wordt 
desgevraagd toegezonden.
De beslissingen van De Geschillencommissie geschieden bij wege bindend advies. Voor de behandeling van het 
geschil door De Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen
kennis te nemen. 
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