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1. Welkom
Binnenkort komt uw kind naar Eigenwijs peuteropvang. Dit boekje geeft u alvast een indruk van onze
dagelijkse gang van zaken. Ook leest u hier meer over de manier waarop wij aan de ontwikkeling van
uw kind werken. Van harte hopen we dat we uw kind bij ons een fijne tijd kunnen bieden. Binnen
onze peuteropvang willen we kinderen vooral laten spelen. Spel vinden wij belangrijk. Door te spelen
leren kinderen veel over zichzelf, anderen en de wereld om hen heen. Wij bieden uw kind graag een
veilige, uitdagende en veelzijdige omgeving waarin het zich kan ontwikkelen en naar hartenlust kan
spelen. We werken daarbij samen met de basisschool waarnaar uw kind op weg is.
We hopen dat dit boekje u voldoende informatie biedt. Heeft u na het lezen nog vragen of
opmerkingen, schroom dan niet en bel of mail ons. We staan u graag te woord.
Identiteit
Wij onderscheiden ons door kwalitatieve en professionele kinderopvang. Wij geven vorm aan waar
we voor staan; christelijk en kindgericht, waar aandacht voor elkaar en samenwerking met ouders
centraal staat.
Waarom is peuteropvang zo belangrijk?
 Uw peuter speelt, ontdekt en leert met leeftijdgenootjes uit de buurt.
 Krijgt ruime aandacht voor de algemene en motorische ontwikkeling.
 Maakt kennis met woorden, cijfers, kleuren en vormen.
 Peuteropvang creëert een geleidelijke overgang naar de basisschool.
We stellen ons graag voor
Op de peuteropvang werken we met 3 medewerkers:
Annick; pedagogisch medewerker
Berthilde; pedagogisch medewerker
Luciënne; pedagogisch medewerker
Wij zijn minimaal gediplomeerd op mbo-niveau 4 Pedagogisch Werk. Ook zijn wij VVE gecertificeerd,
wat inhoudt dat wij goede en optimale kennis hebben van het voorschools programma.
Openingstijden
Onze peuteropvang is vier dagdelen geopend.
Openingstijden ’s morgens:
Van 8.30 uur tot 11.45 uur.
Openingstijden ’s middags:
Van 13.00 uur tot 15.15 uur
Contactpersoon
Voor operationele zaken zoals afmelding en ruilen van dagen kunt u contact opnemen met Annick. Zij
is bereikbaar op maandag, donderdag en vrijdag van 08.30-11.45 uur en op dinsdag van 13.00-15.15
uur.
Email: adv-deltalaan@eigenwijskinderopvang.nl
Telefoon: 0184-784002
Voor zaken zoals betalingen of vragen betreft plaatsingsovereenkomst kunt u contact opnemen met
Harold Verloop. Hij is bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag.
Email: harold@eigenwijskinderopvang.nl
Telefoon: 0184-418418
Eventuele post kan gestuurd worden naar:
Eigenwijs Kinderopvang
Postbus 174
2950 AD Alblasserdam
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Plaatsing
U heeft van de administratie het bericht gehad dat er op de peuteropvang een plaats vrij is voor uw
kind. U krijgt dan de gelegenheid om een kijkje te nemen en kennis te maken met ons als
groepsleiding. Wanneer u de plaatsing heeft geaccepteerd, ontvangt u van de administratie het
plaatsingscontract en dit informatieboekje.
U dient het plaatsingscontract ondertekend terug te sturen. Vanaf de datum van plaatsing wordt per
afgegeven incasso de kosten voor uw kind bij u in rekening gebracht.
Vakantie- en sluitingsdagen
De vakanties op de peuteropvang zijn gelijk aan de basisschool waar onze peuteropvang is gevestigd.
Op onze site kunt u het overzicht van de vakanties vinden.
Daarnaast zijn wij gesloten op de nationale feestdagen.
Gaat u buiten de schoolvakanties een periode op vakantie, verzoeken wij u dit aan ons door te geven.
Herfstvakantie (2018):
maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober
Kerstvakantie (2018):
maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari
Voorjaarsvakantie (2019):
maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart
Goede Vrijdag en Pasen (2019):
vrijdag 19 april t/m maandag 22 april
Meivakantie (2019):
maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei
Hemelvaartsdag + extra dag (2019):
donderdag 30 en vrijdag 31 mei
Pinksteren (2019):
maandag 10 juni t/m vrijdag 14 juni
Zomervakantie (2019):
Vrijdag 19 juli t/m vrijdag 30 augustus
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2. Wat wij belangrijk vinden
Op de peuteropvang krijgt uw kind de gelegenheid om samen te spelen met leeftijdgenootjes en
kinderen uit de buurt en meer te ontdekken van de wereld om hen heen. Zo leren ze onder andere
om met elkaar om te gaan, samen te delen en voor zichzelf op te komen.
Al spelend leert uw kind ook vaardigheden die het straks nodig heeft op de basisschool, zoals
luisteren, iets vertellen, zingen, bewegen en knutselen met diverse creatieve materialen. Het is voor
kinderen belangrijk om zich veilig en geborgen te weten om zich goed te kunnen ontwikkelen. Vanuit
dat gevoel durven ze de wereld te ontdekken, initiatieven te nemen en veel te ervaren.
Spelenderwijs leren is bij ons het uitgangspunt. Dit hebben we vastgelegd in een pedagogisch
beleidsplan.
Eigenwijs in samenspel met basisonderwijs
Onze peuteropvang is gehuisvest in het nieuwe gebouw van de Brede School, Anne de Vries aan de
Deltalaan 200. In deze school zijn de basisscholen CBS Anne de Vries en de OBS Roald Dahl
gehuisvest met de kinderopvang/peuteropvang en BSO van Eigenwijs Kinderopvang. Wij werken met
deze basisscholen samen om uw kind een optimale ontwikkeling te kunnen bieden.
Uw kind is minstens twee dagdelen per week welkom. Onze groepen tellen maximaal zestien
kinderen.

3. Wennen
En dan is het zover: uw kind maakt de stap naar de peuteropvang. Voor u en uw kind een grote
overgang. Het is goed om uw kind hier een beetje op voor te bereiden. Dit kan bijvoorbeeld door
vooraf eens langs het schoolgebouw te lopen en naar binnen te kijken. Natuurlijk bent u dan ook
welkom om ons gedag te komen zeggen en samen een kijkje te nemen in de groep. U kunt ook
samen met uw kind boekjes lezen bijvoorbeeld, bijvoorbeeld: „Hoera, ik ga naar de speelzaal‟
(Marianne Busser), ‘Nijntje naar school’ (Dick Bruna) of ‘Muis gaat naar school’ (Lucy Cousins).
De eerste keer dat uw kind naar de peuteropvang komt blijft zullen de groepsleidsters uitleggen hoe
de inloop verloopt en op welke manier u het beste afscheid kunt nemen van uw kind. Wel krijgt u de
mogelijkheid om iets langer te blijven, zodat uw kind de tijd krijgt vanuit een veilige basis de
omgeving te verkennen. Daarna bouwt u uw aanwezigheid af door uw kind steeds langer alleen op
de peuteropvang te laten. Uw kind zal de eerste tijd even moeten wennen. Voor elk kind en elke
ouder verloopt het wennen anders. Het is belangrijk dat u tijdens de eerste weken goed bereikbaar
bent. We houden u door middel van een mondelinge overdracht op de hoogte over hoe het wennen
van uw kind verloopt.

4. Een dag bij ons
Zó ziet een ochtend op onze peuteropvang er ongeveer uit:
Als u uw kind brengt, kunt u een kwartier met uw kind samen spelen. Na de spelinloop ruimen we op
met een vast liedje. Hierna gaan we in de kring en heten we alle kinderen welkom, we beginnen
samen de dag. In de kring lezen we het Bijbelverhaal voor en doen we groepsactiviteit. Na de
activiteit gaan we knutselen; knippen, plakken, verven of kleuren. Een vast onderdeel is het fruit-en
drinkmoment in de kring. Na het fruit eten, mag uw kind een tijdje spelen op de groep, als het lekker
weer is gaan we ook nog even naar buiten. Wanneer het regent gaan we soms met de kinderen naar
het speellokaal. Aan het eind van de morgen zingen we een vast afscheidsliedje.
Soms zijn er bijzondere activiteiten op de peuteropvang, zoals de afsluiting van een thema of project.
Als het mogelijk is vieren we de feesten van de basisschool mee. We informeren u tijdig over onze
plannen door middel van onze nieuwsbrief en ouderbrochure.

4

Verjaardag
De verjaardag van uw kind is een bijzondere dag. We willen die graag samen met de andere peuters
vieren. Dat doen we door voor de jarige een muts te maken, een verjaardagstrein voor de jarige neer
te zetten, te zingen en de jarige een cadeau mee te geven. Natuurlijk mag de jarige een
verantwoorde traktatie uitdelen.
Mocht er toch snoep worden uitgedeeld, dan mogen de kinderen één snoepje uitkiezen en gaat het
overige mee naar huis. Gevaarlijk snoepgoed, zoals lolly’s en kauwgum, worden door de
groepsleiding niet op prijs gesteld. U bent als ouder(s) van harte uitgenodigd om de verjaardag bij te
wonen. Wel stellen we het op prijs als u van tevoren aangeeft wanneer de verjaardag van een kind
gevierd wordt.
Uitstapjes
Af en toe maken we een wandeling door de buurt van de peuteropvang. In verband met de veiligheid
van de kinderen nemen we een EHBO-set mee voor eventuele ongevallen.
Voor sommige uitstapje stellen we de hulp van ouder(s) op prijs, indien dit gewenst is, krijgt u hier
meer informatie over.

5. Praktische zaken
We willen graag dat uw kind veel speelplezier heeft en zich optimaal kan ontwikkelen. Dat kan mede
dankzij een paar ‘spelregels’.
Wat geeft u mee
Het is handig als uw kind een rugzakje meeneemt naar de peuteropvang. In het rugzakje kunt u een
bakje fruit (geschild en in stukjes gesneden) en een beker of pakje vruchtensap meegeven. Wij
verzoeken u om op het rugzakje, het bakje fruit, de beker drinken, duidelijk de naam van uw kind te
zetten.
Luiers
Wanneer uw kind nog niet zindelijk is, dienen er luiers en billendoekjes in de tas van het kind te
zitten. Wij verzoeken u om geen luierbroekjes mee te geven. U mag uw kind wel met een
luierbroekje naar de peuteropvang brengen, maar voor de verschoning vragen wij om gewone luiers.
Wanneer uw kind bezig is met zindelijk worden, kunt u dit aangeven bij de groepsleidsters. Zij zullen
uw kind dan meenemen met de plasrondes.
Fruit
Elk dagdeel eten en drinken we samen met de kinderen. De kinderen moeten zelf hun eten en
drinken meenemen. Bij Eigenwijs kinderopvang geven wij de voorkeur aan gezond eten. Grote
stukken fruit moeten geschild en in stukjes gesneden meegegeven worden. Let u op bij druiven en
snoeptomaten. Een kind kan zich gemakkelijk verslikken bij het eten van druiven of tomaten. Snijd u
daarom druiven en tomaten altijd doormidden.
Kleding
Trek uw kind makkelijk zittende kleding aan waarin hij of zij veilig kan spelen en die vies mag worden.
Vermijd bijvoorbeeld lange koordjes aan kleren; die maken het spelen onveilig. Daarnaast is het
makkelijk om een setje extra kleren mee te geven, zodat we hem of haar na een ongelukje kunnen
verschonen. Komt hij of zij thuis met een vlek op de kleding? Dit hoeft geen probleem te zijn, want
we werken met uitwasbare materialen en producten. U kunt de vlekken het best eerst uitspoelen
met koud water en daarna de kleding wassen. Wij verzoeken ook de jassen van de kinderen te
voorzien van naam. Let er op dat eventuele mutsen, sjaals of handschoenen in de jas of tas zitten,
zodat deze niet kwijt kunnen raken.
Sieraden
Het is veiliger als uw kind geen lange ketting of oorbellen draagt. Laat sieraden daarom zoveel
mogelijk thuis. Wanneer u wel sieraden meegeeft aan uw kind, moet u een verklaring ondertekenen.
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Knuffels en speelgoed
Op de eerste dag kunt u uw kind een vertrouwde knuffel of favoriet speeltje meegeven voor het
wennen. Verder adviseren we u om knuffels en speelgoed zoveel mogelijk thuis te laten, om het
risico van kwijtraken of beschadiging te verkleinen.
Huisdieren
Sommige peuters zijn allergisch voor bepaalde huisdieren. We vragen u daarom geen dieren mee te
nemen naar de peuteropvang.
Zonnebrand
Ook wanneer het warm is, spelen we graag buiten met de kinderen. We hebben de afspraak dat
de kinderen ingesmeerd naar de peuteropvang komen, wij smeren de kinderen niet meer in.
Overige afspraken
Als u verhinderd bent om zelf uw kind op te halen en u laat een ander uw kind ophalen, geef dit dan
altijd door aan de groepsleiding. Wij geven uw kind anders niet mee.

6. Gezond naar de peuteropvang
Het is belangrijk dat uw kind lekker in zijn vel zit en goed kan spelen. Wij doen er alles aan om uw
kind een schone en gezonde omgeving te bieden, zodat het niet ziek wordt. Ons beleid op het gebied
van gezondheid staat op schrift. We werken aan de hand van protocollen. Het bevorderen van de
gezondheid van uw kind zien wij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarom maken wij
hieronder duidelijk wat wij voor u kunnen betekenen en wat hierin van u wordt verwacht.
Inentingen
We willen graag van u weten of uw kind ingeënt is. Zo kunnen we goed reageren als er een ziekte
heerst. Dit kunt u aangeven op het intake-formulier.
Medicijnen
Gebruikt uw kind medicijnen? Informeer ons daar alstublieft over. We zijn terughoudend wat
medische handelingen betreft. We werken volgens het protocol ‘Hoe te handelen met zieke
kinderen’. Daarin staat ook dat het ons niet toegestaan is medicijnen aan uw kind te geven, tenzij u
als ouder daar uitdrukkelijk om vraagt en hiervoor schriftelijke toestemming geeft.
Allergieën
In verband met traktaties is het handig als we weten of uw kind een voedselallergie heeft. Ook van
andere allergieën zijn we graag op de hoogte. Op het intakeformulier kunt u dit kenbaar maken.
Hoofdluis
Het kan gebeuren dat uw kind hoofdluis heeft. Controleer uw kind hier zelf regelmatig op. Mocht het
voorkomen, meld dit dan bij ons. In principe kan uw kind dan niet op de peuteropvang komen
spelen. Als de hoofdluis weg is, is het weer welkom. Wilt u ons ook een seintje geven als een ander
kind in uw gezin hoofdluis heeft?
Daarnaast controleren wij elke eerste week na een vakantie alle kinderen op hoofdluis. Wilt u hier
rekening mee houden en uw kind niet met veel gel of haarvlechten naar de peuteropvang brengen.
Uw kind is ziek
Ziekte van uw kind horen we graag voor het begin van de peuteropvang. Wilt u dit telefonisch aan
ons doorgeven? U kunt het telefoonnummer van de groep bellen. Moet uw kind opgenomen worden
in het ziekenhuis, stel ons daar alstublieft van op de hoogte. Uiteraard leven we mee met uw kind.
Als uw kind ziek wordt bij ons
Wordt uw kind ziek bij ons, dan bellen we u met de vraag uw kind te komen ophalen. In geval van
twijfel zullen de belangen van de ouder en die van het kind en de belangen van de andere kinderen
in de groep tegen elkaar afgewogen worden. Uitgangspunt m.b.t. de handelswijze bij zieke kinderen
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is de gezondheid van het kind en de gezondheid van andere kinderen op de peuteropvang. De
groepsleiding bepaalt bij alle ziektes en aandoeningen of het kind al dan niet naar de peuteropvang
kan komen of opgehaald moet worden.

7. Veilig spelen
Jaarlijks inventariseren we wat de risico’s zijn op het gebied van veiligheid, hygiëne en gezondheid in
onze peuteropvang.
We kijken bijvoorbeeld of het meubilair en het speelmateriaal nog in goede staat zijn, de vingerstrips
nog op de deuren zitten en of de deuren goed sluiten. Jaarlijks maken we een plan van aanpak met
acties die we ondernemen om de veiligheid te vergroten. Toch kan er een ongeluk(je) gebeuren. We
registreren (bijna-) ongelukken en gevaarlijke situaties om hiervan te leren.
Wet IKK
Vanuit de nieuwe wet IKK is een regeling getroffen waarbij aangegeven wordt dat elke vorm
van kinderopvang een actueel beleidsplan veiligheid en gezondheid moet hebben. De
jaarlijkse risico inventarisatie komt hiermee te vervallen. Alle risico's zijn vanaf 2018 in kaart
gebracht door middel van het uitvoeren van QuickScans aan de hand van de risicomonitor
2.0. Aan de hand van deze QuickScans zijn doelen, maatregelen en een evaluatieplan
opgesteld. Door middel van evaluatie zorgt Eigenwijs Kinderopvang dat pedagogisch
medewerkers kennis van de maatregelen krijgen en er naar kunnen handelen. Het beleidsplan en
protocollen zijn vaste agendapunten op het werkoverleg en vergaderingen van de oudercommissie.
Onze visie op het beleidsplan veiligheid en gezondheid is dat we kinderen opvangen in een
veilige leefomgeving. We proberen kinderen zo veel mogelijk af te schermen voor grote
risico`s zonder dat hun eigen ontdekkingsvaardigheden die erg belangrijk zijn voor de
ontwikkeling van een kind hierin geremd worden. Kinderen moeten geprikkeld blijven en
uitgedaagd worden in hun ontwikkeling en dat gebeurt met vallen en opstaan.
We proberen kinderen aan te leren hoe we veilig kunnen spelen leren en ontdekken, hierbij
vinden we het belangrijk dat de kinderen op hun eigen manier en eigen niveau leren rekening te
houden met andere kinderen. Het beleidsplan veiligheid en gezondheid kunt u opvragen door te
mailen naar nely@eigenwijskinderopvang.nl
Meubilair en speelmateriaal
Het meubilair op onze peuteropvang is ergonomisch verantwoord. Ons speelmateriaal is afgestemd
op de leeftijd van de peuter en is veilig.
(Kinder-)EHBO
Er is op onze peuteropvang altijd een medewerkster aanwezig met een (kinder-)EHBO-diploma. We
volgen elk jaar de herhalingscursus om ons diploma te behouden.
Ontruimingsoefeningen
Jaarlijks houden we één ontruimingsoefening. We doen dit samen met de basisschool.
Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering
We zijn verzekerd voor ongevallen. U dient zelf over een aansprakelijkheidsverzekering voor
particulieren (AVP) te beschikken voor gevallen waarin uw kind onbedoeld schade veroorzaakt.

8. Samen met ouders
We werken graag met u samen. Wij zien onszelf als samenwerkende partner van de ouders bij de
opvoeding. ‘Partners’, omdat we één gezamenlijk belang hebben: het welzijn en de ontwikkeling van
uw kind. Vertrouwen in elkaar is hierbij een voorwaarde. Binnen een open vertrouwensrelatie
kunnen we zaken uitwisselen die ons opvallen. Daarbij staan wij open voor opmerkingen van uw
kant.
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Brengen en halen
Het is in het belang van het kind dat er een goed contact is tussen de ouders en de leidsters. Wij
stellen het dan ook zeer op prijs als er bij het brengen en halen even een korte overdracht
plaatsvindt tussen ouders en de leidster.
Tijdens het eerste kwartier van de openingstijd, de spelinloop, kunt u uw kind brengen. Wij vragen u
om dan even een spelletje te doen met uw kind of een boekje voor te lezen, voordat u afscheid
neemt. In die tijd kunt u ook aan de leidster vertellen, hoe het thuis ging met uw kind. Aan het eind
van het dagdeel kunt u uw kind weer ophalen. De leidster zal u vertellen, wat uw kind allemaal heeft
gespeeld en of er bijzonderheden zijn te melden. Als u behoefte heeft aan een uitgebreider gesprek
over de ontwikkeling van uw kind, kunt u een afspraak maken met de leidster
Thema’s
Op de peuteropvang werken we met thema’s, u krijgt aan het begin van elk thema een
ouderbrochure mee, hierin vertellen wij waar het thema over gaat en wat voor activiteiten wij
behandelen. Ook staan hier handige tips in die u thuis met uw kind kan uitvoeren t.b.v. het thema.
Aan het eind van elk thema is er een thema afsluiting.
Nieuwsbrief
Maandelijks ontvangt u van ons een nieuwsbrief met alle ins en outs over onze groep. Deze
nieuwsbrief is ook via de website te lezen. Na twee maanden worden de nieuwsbrieven vernietigd.
Oudercommissie
Eigenwijs kinderopvang heeft een actieve oudercommissie. De leden zijn ouders waarvan de
kinderen de kinderopvang, peuteropvang of buitenschoolse opvang bezoeken.
Vraag gerust
Wij staan altijd open voor vragen of opmerkingen. Dus stel uw vragen en maak uw opmerkingen
gerust.

9. Omgaan met de gegevens van uw kind
We houden gegevens van uw kind bij. Hoe we dat doen, lichten we hieronder graag toe.
Observeren
We volgen uw kind in zijn of haar ontwikkeling. Dit doen we door middel van het BOSOS volgsysteem
en door het afnemen van de toets Cito Taal en Rekenen voor peuters. Indien er aanleiding voor is
worden tussentijds de bevindingen met u besproken.
Oudergesprek
Wanneer uw kind 2,5 en 3,5 jaar oud is, krijgt u een observatielijst mee naar huis. Deze observatielijst
is ingevuld door de mentor van uw kind. In deze observatielijst kunt u de voortgang van de
ontwikkeling van uw kind zien. U krijgt thuis dan gelegenheid om deze observatielijst door te nemen.
Wanneer u nog vragen heeft n.a.v. deze observatielijst, kunt u contact opnemen met de mentor van
uw kind. Wanneer uw kind 3 jaar en 3,11 jaar oud is, krijgt u een uitnodiging voor een oudergesprek
om de ontwikkeling van uw kind te bespreken.
Overdracht
Als uw kind doorstroomt naar de basisschool dragen wij met uw toestemming onze gegevens van
Cito-toetsen en de observaties over aan de school. Voorafgaand hebben wij met u een afsluitend
oudergesprek.
Foto's op de website
Uiteraard willen we graag laten zien welke leuke activiteiten we doen. Daarom plaatsen we
regelmatig foto’s op onze website. Hebt u er bezwaar tegen dat uw kind herkenbaar is op zo’n foto,
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laat het ons dan weten via het intakeformulier. De foto’s worden maximaal 2 maanden bewaard op
de website, hierna worden ze vernietigd.
Wet AGV
Om de gegeven van u en uw kind te beschermen, gaan wij zorgvuldig om met uw persoonlijke
gegevens. Uw persoonsgegevens slaan wij digitaal op. Het verwerken van uw gegevens doen wij
volgens ons privacy- en databeveiligingsbeleid. U gaat met deze opslag van gegevensverwerking
akkoord als u een plaatsing overeenkomt bij onze kinderopvang organisatie en wanneer u gebruik
maakt van onze site. U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de
persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Voor alle medewerkers geldt dat zij zorgvuldig
omgaan met de persoonsgegevens en een geheimhoudingsplicht hebben Deze verplichting geldt ook
na beëindiging van het arbeidscontract.

10. Voor- en vroegschoolse educatie VVE
Op de peuteropvang wordt gewerkt met een VVE-programma. Dit is een programma voor Voor- en
Vroegschoolse Educatie. Op onze peuteropvang wordt gewerkt met het VVE-programma Piramide.
Elke maand staat er een ander thema centraal. Alle activiteiten staan in het teken van het thema. Uw
kind leert de woorden en de vaardigheden die horen bij het thema. Op deze manier wordt
spelenderwijs de ontwikkeling van alle kinderen zo veel mogelijk gestimuleerd. Hiermee wordt uw
kind goed voorbereid om met de leeftijd van 4 jaar de overstap te maken naar de basisschool.
Het volgen van de ontwikkeling van uw kind
De leidsters volgen de ontwikkeling van de kinderen. Dit gebeurt door observatie van het spel en het
gedrag van een kind. Als uw kind 3 jaar is wordt er twee keer een taal en rekentoets van Cito
afgenomen. Op basis van de observaties en de toetsresultaten kunnen de leidsters beoordelen of het
kind zich goed ontwikkelt, of dat het kind extra ondersteuning nodig heeft. De ouders worden op de
hoogte gesteld van de observaties en de toets resultaten.
Signaleren van problemen in de ontwikkeling
Wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling van uw kind, worden deze zorgen met u besproken.
Vervolgens wordt er vaak een plan van aanpak opgesteld met daarin afspraken over hoe uw kind
thuis en op de peuteropvang wordt begeleid. Bij de volgende kindbespreking wordt er gekeken of de
zorgen over de ontwikkeling zijn verminderd of opgelost.
Piramide is een ontwikkelings-stimuleringsprogramma voor alle kinderen, maar het is in het
bijzonder geschikt voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het peutervolgsysteem,
onderdeel van de Piramidemethode, volgt systematisch en methodisch de ontwikkeling van uw kind
en signaleert tijdig waar zich eventuele problemen voordoen. Of een kind in aanmerking komt voor
extra dagdelen VVE wordt bepaald door het consultatiebureau. Nadat een kind geïndiceerd is door
de jeugdverpleegkundige of arts van het consultatiebureau, voor extra dagdelen VVE, gaat het kind in
plaats van tee dagdelen, vier dagdelen per week naar de peuteropvang. Een kind dat extra dagdelen
komt, krijgt op de zorgvraag afgestemde activiteiten aangeboden, die worden geëvalueerd en indien
nodig worden bijgesteld. Deze op de zorgvraag afgestemde activiteiten noemen we tutoring.
Opvoedingsondersteuning
Als u vragen heeft over de opvoeding van uw kind, kunt u die stellen aan de leidsters. Zij hebben veel
ervaring met jonge kinderen en zullen u over de meeste opvoedingsvragen een advies kunnen geven.
Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin worden diverse cursussen opvoedingsondersteuning
gegeven.
Samenwerking met andere instellingen
De peuteropvang werkt samen met het Consultatiebureau (CB) en met collega's van het Centrum
voor Jeugd en Gezin(CJG). De leidsters kunnen bij het CB en het CJG terecht voor algemeen advies
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over de begeleiding van kinderen met ontwikkelingsproblemen. Door deze bundeling van
deskundigheid kunnen we uw kind optimaal ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling.

11. Afscheid nemen
De plaatsing op de peuteropvang eindigt als uw kind naar de basisschool gaat of als u verhuist. Dan
breekt er een nieuwe fase aan en wordt er afscheid genomen.
Wennen op de basisschool
Vertrekt uw kind naar de basisschool, dan werken we uiteraard mee aan een plezierige overstap. Hoe
hij of zij daar gaat wennen, spreken we in onderling overleg met de leerkracht af.
Tussentijds opzeggen
Indien u de peuteropvang tussentijds wilt opzeggen, kunt u dit via de mail doorgeven aan Harold
Verloop. Zijn mailadres is: harold@eigenwijskinderopvang.nl. De peuteropvang heeft een
opzegtermijn van twee maanden, ingaande op de eerste dag van de nieuwe maand.

12. Tot slot
We streven ernaar om u en uw kind een fijne, leuke tijd te bezorgen op onze peuteropvang. Het
belangrijkste hierbij is uw vertrouwen in onze liefdevolle inzet en professionaliteit en omgekeerd ons
vertrouwen in u. We zijn zoals gezegd partners in opvoeding. We zullen er alles aan doen om uw kind
een veilig en vertrouwd gevoel te geven en actief te werken aan zijn of haar ontwikkeling.
Voor het laatste nieuws over onze peuteropvang verwijzen we u tot slot graag naar onze website:
www.eigenwijskinderopvang.nl
Adresgegevens
Eigenwijs kinderopvang
Deltalaan 200
3363 AH Sliedrecht
Telefoon: 0184 – 784002
E-mail adv-deltalaan@eigenwijskinderopvang.nl
Website www.eigenwijskinderopvang.nl
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