Informatie
Peuteropvang
Holk
Galjoen 71-73
3863 EN Nijkerk
06-24900164

Inleiding

Welkom bij de Peuteropvang Holk. Wat fijn dat uw peuter bij ons komt spelen.
De laatste jaren is de Peuteropvang steeds meer in de belangstelling wat
betreft de ontwikkeling van het jonge kind. Bij al deze ontwikkelingen is er
volop aandacht voor onze kernopdracht:
Het creëren van optimale ontwikkelkansen voor alle kinderen in de leeftijd van
2-4 jaar door het aanbieden van veelzijdige en passende speelmogelijkheden.

Op de Peuteropvang maken wij gebruik van het taalstimulerings-programma
dat een doorgaande lijn heeft naar de basisscholen.
Hierbij werken wij met het programma “Uk en Puk”. Dit programma is in het
kader van VVE (Voor-en Vroegschoolse Educatie), een landelijk project om
kinderen om kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar een goede start te geven.

Organisatie
De Peuteropvang is een onderdeel van Stichting PCO Gelderse Vallei. De
Peuteropvang voldoet aan de eisen die door de gemeente Nijkerk zijn gesteld,
op het gebied van opleidingsniveau ten aanzien van de Peuteropvang locatie.
St. Peuteropvang PCO Gelderse Vallei werkt op ambitieniveau 2. Dit houdt in
dat er twee (vaste) beroepskrachten op de groep staan.
Indien de vaste leiding afwezig is beschikt St. Peuteropvang PCO Gelderse Vallei
over vaste professionele invalkrachten. Daarnaast kunnen de medewerkers
worden bijgestaan door stagiaires.

Om de veiligheid en de gezondheid van de peuters te waarborgen wordt er
jaarlijks een risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid uitgevoerd.
Jaarlijks zal er ook een inspecteur van de GGD komen om de locatie te
inspecteren op kwaliteit, veiligheid en gezondheid. Het rapport is te vinden op
de website.

Oudercommissie
Onze organisatie valt onder de Peuteropvang. Eén van de eisen van de
Peuteropvang is dat elke locatie een oudercommissie moet hebben.
Per locatie zal de oudercommissie bestaan uit minimaal 3 en maximaal 5 leden.
Dit betekent dat wij bij een tekort aan oudercommissieleden, een oproep aan u
zullen doen om hierin zitting te nemen.
U kunt zich ook direct aanmelden via peuteropvang@holk.nl

Vroeg-en voorschoolse educatie (VVE)
Peuteropvang Holk werkt met het Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE)
programma Uk en Puk . Uk en Puk is een officieel VVE programma en speciaal
gericht op de taal-, sociaal en emotionele ontwikkeling van 2-4 jarigen. Op de
Peuteropvang werken wij met de pop Puk.
Hoewel het VVE programma door alle kinderen wordt gevolgd, is er een
intensieve begeleiding voor kinderen met een taal- en/of
ontwikkelingsachterstand. Doelgroepkinderen kunnen het VVE-programma
volgen mits er een doorverwijzing van het Consultatie bureau of de PM-er is. In
dit geval is de peuter verplicht 3 dagdelen te komen. Van deze dagdelen wordt
een gedeelte vergoed. Indien er geen aanleiding meer is om de peuter het VVEprogramma te laten volgen kan de plaatsing op basis van het VVE- programma
beëindigd worden. Indien blijkt dat de peuter, om onduidelijke of ongeldige
redenen, een maand lang 2x of minder dagdelen per week is geweest, wordt
het VVE programma beëindigd en worden alle dagdelen bij de ouders in
rekening gebracht. Bij doorstromen naar school of andere (voorschoolse)
instelling zal van deze peuters een warme overdracht plaatsvinden naar de
desbetreffende instelling.

Nog steeds is de Peuteropvang er ook voor peuters zonder taal-of
ontwikkelingsachterstand. Om te spelen en andere kinderen te ontmoeten,
maar ook zij zullen zeker hun voordeel doen met het VVE programma.
Er worden verschillende thema’s uit het programma Puk gebruikt. Via een
nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht met welk thema er gewerkt wordt
en wat u er in aanvulling daarop thuis mee kunt doen.

Kindvolgsysteem
Alle voorscholen in Nijkerk, zowel de Peuteropvang als de Kinderopvang,
maken gebruik van KIJK! als kindvolgsysteem.
Wat is KIJK!
De ontwikkeling van kinderen van 0-7 jaar gaat sprongsgewijs. De ene keer
wordt er meer energie gestopt in de motorische ontwikkeling, het volgende
moment in de taalontwikkeling. KIJK! is een kindvolgsysteem dat ieder kind
volgt in zijn eigen ontwikkelingslijn. Hiervoor worden de kinderen tijdens het
verblijf op de Peuteropvang twee keer geobserveerd, één keer met 2 jaar en 10
maanden en één keer met 3 jaar en 10 maanden.

Doelgroepkinderen (VVE kinderen) worden vaker geobserveerd. Zij worden ook
drie maanden na plaatsing en nog met 3 jaar en 4 maanden geobserveerd. Ook
deze observaties worden vastgelegd in het kindvolgsysteem.

KIJK! kindvolgsysteem is een middel om uw peuter in zijn/haar ontwikkeling te
volgen en te stimuleren. Het is geen toets of rapport, de registraties mag u wel
inzien maar worden niet aan u meegegeven.
Met de gemeente Nijkerk is afgesproken dat de KIJK! registratie standaard
wordt overgedragen aan de basisschool waar uw peuter heen gaat.

Openingstijden
De Peuteropvang is geopend van 08.30 uur tot en met 12.00 uur

Vakantie/studiedagen
De Peuteropvang heeft gelijk vakantie aan de basisschool. Het overzicht van de
vakanties vindt u op de website: https://www.holk.nl
De pedagogisch medewerkers worden regelmatig bijgeschoold. Mocht dit
invloed hebben op de op Peuteropvangdagen dan wordt u zo spoedig mogelijk
op de hoogte gebracht.

Beëindiging contract
Kinderen mogen tot de leeftijd van 4 jaar op de Peuteropvang komen. In
overleg kan de plaatsing worden verlengd. Zonder tegenbericht beschouwen
wij de laatste maand waarin uw kind 4 jaar wordt als laatste te bezoeken en te
betalen maand. Indien u eerder wilt stoppen dient u rekening te houden met
een opzegtermijn van 1 maand. Dit dient u schriftelijk (via email of brief) aan
ons door te geven.

Verjaardagen/(afscheids)feestjes
Wij stellen het zeer op prijs dat de kinderen niet op snoep trakteren. Zeker voor
kinderen die meerdere keren per week op de Peuteropvang komen kan dit best
veel zijn. Bovendien zijn er altijd kinderen die om gezondheidsredenen geen
snoep mogen. Voor deze kinderen is het extra vervelend.
Het belangrijkste van trakteren is dat de peuter in het feestelijke middelpunt
staat en mag uitdelen. Een doosje rozijntjes of een bellenblaas of iets dergelijks
is dan al gauw voldoende.
Op elke locatie ligt het boekje “Hoera, ik mag trakteren!”

Hier kunt u ideeën opdoen voor een gezonde traktatie. Uiteraard kunt u ook
aan de pedagogisch medewerker om tips vragen of het internet raadplegen.

Wasbare kleding
Wij adviseren u uw peuter wasbare kleding naar de Peuteropvang aan te
trekken. St. Peuteropvang PCO Gelderse Vallei is niet aansprakelijk voor
kapotte en vervuilde kleding.

Hulp
Wij houden van een schone Peuteropvang met schoon speelgoed. De
pedagogisch medewerker zullen u dan ook af en toe aanspreken met de vraag
of u ons daarmee wilt helpen. Wij waarderen uw hulp enorm.

Eigendommen
Om verwisseling van eigendommen te voorkomen verzoeken wij u de naam in
de jassen en de tassen te zetten. Een koordje aan de wanten of handschoenen
in de winter voorkomt veel gezoek.

Hoofdluis
Wij verzoeken u uw kind regelmatig te controleren en indien u hoofdluis
ontdekt dit aan de leiding door te geven. Bij de apotheek of drogist zijn goede
middelen hiertegen te verkrijgen.

Fotograaf
Eenmaal per jaar bezoekt de fotograaf de Peuteropvang om een portret van
uw peuter te maken en een groepsfoto. Dit is geheel vrijblijvend. Er is geen
koopverplichting.

Dieet
Mocht uw peuter een dieet volgen, wilt u dit dan melden aan de leiding en zo
nodig een apart doosje met een traktatie mee geven. Dit ter voorkoming van
teleurstellingen bij verjaardagen/feestjes.

Eten en drinken
Op de Peuteropvang wordt er fruit gegeten en limonade gedronken. Dit wordt
door de Peuteropvang zelf verstrekt. Heeft u speciale wensen wat betreft het
eten (altijd fruit) en drinken dan kunt u dat aan uw peuter meegeven. Wilt u
dan wel de pedagogisch medewerker hiervan op de hoogte stellen.

Kijk eens naar je appel, kijk eens naar je peer.
Kijk naar je banaantje, er is nog veel meer..
Eet maar lekker op , want fruit is gezond!
Stop het niet in je oren, maar stop het in je mond!

Een dagdeel op de Peuteropvang
Brengen
Vanaf 08.30 uur komt u samen met uw peuter binnen. U heeft dan rustig de
tijd om met uw peuter te puzzelen of een boekje te lezen. Tegelijk heeft u de
gelegenheid om informatie over uw peuter aan de leiding door te geven.
Daarnaast is het een leuk moment om andere ouders en peuters te ontmoeten.
Dan is het tijd om afscheid te nemen van uw peuter. Niet voor iedere peuter en
ouder is dat even makkelijk. Belangrijk is wel dat het afscheid nemen voor de
peuter duidelijk en kort is. U kunt altijd afspreken dat de leiding u later even
belt om te laten weten hoe het met uw peuter gaat.

Vrij spelen
Nadat u weg bent, kunnen de peuters vrij spelen. De peuter mag zelf kiezen
wat het gaat doen en er valt veel te kiezen; poppenhoek, autohoek, aan tafel
puzzelen en spelletjes doen, leeshoek, etc. Het aanbod puzzels/boeken wisselt
en past binnen het thema/seizoen. De leidsters begeleiden en stimuleren de
peuters in hun spel. Vrij spelen is ook het moment om met andere peuters te
spelen en samen de wereld te ontdekken.
Tijdens het vrij spelen is er tijd voor de leidsters om met een klein groepje
peuters of individueel met een peuter een activiteit te doen zoals een spelletjes
spelen of een boekje lezen.

Kring
Na het vrijspelen ruimen we al het speelgoed op en gaan we in de kring of aan
tafel zitten. Voor ieder een rustmoment. We zingen liedjes, praten over
alledaagse dingen die binnen de belevingswereld van de peuter passen en er
wordt voorgelezen. Natuurlijk is er ook ruimte voor de peuters om hen
verhalen te vertellen.

Eten en drinken
Daarna is het tijd voor het fruit eten en drinken. Hierna gaan de peuters die
zindelijk zijn naar het toilet. Peuters die nog niet zindelijk zijn worden indien
nodig tijdens het dagdeel verschoond.

Activiteiten
Per dagdeel zijn er verschillende activiteiten, naast het spelen wordt er
geknutseld, zoals verven, plakken, kleien, etc. Vooropgesteld staat dat de
peuter hieraan plezier beleefd en nieuwe materialen ontdekt.

Andere activiteiten die we doen zijn; dansen, gym, met grote blokken bouwen
en muziek maken. Buiten spelen hoort daar ook bij en met de zandbak, de
fietsjes en stoepkrijt heeft iedereen plezier.

Einde
Tussen 11.45 uur en 12.00 uur kunt u uw peuter weer komen ophalen en
zwaaien we elkaar gedag en tot de volgende keer!

Regels
Om een kwalitatieve goede opvang van peuters te kunnen garanderen worden
door de gemeente, de geneeskundige diensten en de brandweer eisen gesteld
aan Peuteropvang.

Wij zullen daarom de volgende regels stellen in belang van uw peuter:
1. Indien een kind een infectieziekte heeft wordt per geval bekeken of
hij/zij kan komen op de Peuteropvang.
2. Zieke kinderen kunnen niet naar de opvang komen. Wordt uw kind
tijdens het verblijf op de Peuteropvang ziek, dan wordt er contact met
de ouders/verzorgers opgenomen.
3. Wilt u bij ziekte of afwezigheid dit minimaal 5 minuten voor aanvang
van de opvang melden aan de pedagogisch medewerker op de
Peuteropvang
4. Het moet bij de pedagogisch medewerker van de Peuteropvang en
ook bij uw kind bekend zijn wie het kind komt halen.
5. Wilt u uw kind(eren) op tijd brengen en halen.
6. St. Peuteropvang PCO Gelderse Vallei aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor het wegraken of beschadigen van kleding of
speelgoed op de Peuteropvang.
7. Indien uw kind nog niet zindelijk is wilt u dan voldoende luiers
meegeven. (geen luierbroekjes).
8. Wilt u uw kind een complete verschoning meegeven, dus boven- en
onderkleding. Af en toe wordt er met water of iets dergelijks gespeeld
en ook wil er wel met het drinken iets fout gaan.
9. Broertjes, zusjes of logeetjes kunnen op een dagdeel niet als
gezelschap aanwezig zijn.
10.Een gemist dagdeel kan worden ingehaald, ook is ruilen mogelijk. Zie
hiervoor ons ruilbeleid bij Peuteropvang op onze website.

Overleg consultatiebureau of andere gerelateerde
instantie
Indien wij het noodzakelijk vinden voor het welzijn van uw kind zullen wij, in
overleg met u, contact opnemen met het consultatiebureau of andere
gerelateerde instantie.

Klacht
Mocht u een klacht hebben dan adviseren wij eerst met de desbetreffende
persoon te praten. Kunt u er niet uitkomen dan kunt u contact op nemen met
de leidinggevende (directeur van school). Onze interne klachtenregeling staat
op de website. Daarnaast is er de mogelijkheid om de externe
klachtencommissie in te schakelen. St. Peuteropvang PCO Gelderse Vallei is
aangesloten bij een externe klachtencommissie:

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Inzage documenten
Het beleidsplan en het jaarverslag ligt ter inzage op alle locaties.
Hierin zijn o.a. uitgebreid beschreven:






Pedagogisch werkplan
Beleidsplan Stichting Peuteropvang PCO Gelderse Vallei
Plaatsingsprocedure
Klachtenprocedure
Oudercommissie

Financiën
De kosten van de Peuteropvang worden in vier tariefgroepen ingedeeld. Dit is
afhankelijk of uw kind geplaatst is op basis van een VVE-programma of volgens
een reguliere plaatsing en of u wel of niet in aanmerking komt voor
kinderopvangtoeslag.
Bij een VVE-plaatsing komt in tariefgroep 1(geen kinderopvangtoeslag) of
tariefgroep 2 (wel kinderopvangtoeslag). Deze tarieven zijn gebaseerd op 3
dagdelen per week.
Bij een reguliere plaatsing komt in tariefgroep 3 (geen kinderopvangtoeslag) of
in tariefgroep 4 (wel kinderopvangtoeslag). Deze tarieven zijn gebaseerd op
het aantal dagdelen dat uw kind naar de Peuteropvang komt.
Zie voor de huidige ouderbijdrage onze website en de bijlage.

De vakantieperiodes zijn in de hoogte van de ouderbijdrage verwerkt. De
ouderbijdrage wordt over 12 maanden per jaar berekend.
Betaling van de ouderbijdrage vindt plaats d.m.v. een automatische incasso.
Deze vindt vooraf, rond de 26ste van de maand plaats. Indien u bezwaar heeft
tegen betaling d.m.v. van een automatische incasso, krijgt u een factuur
toegestuurd.
Indien 2 maanden achtereen volgens de automatische incasso niet lukt, zal de
automatische incasso worden gestopt.
Wanneer het niet mogelijk is de ouderbijdrage automatisch te incasseren of als
u de factuur niet betaald dan ontvangt u van ons een herinneringsnota. Wij
verwachten dat u deze nota binnen 10 dagen betaalt. Als u een
betalingsachterstand van 1 maand heeft, komt u uw betalingsverplichting niet
na en zijn wij genoodzaakt een incassobureau in te schakelen. De kosten die
hieraan zijn verbonden zijn komen voor uw rekening. Tevens zal de plaatsing
van uw kind op de Peuteropvang stopgezet worden.
In geval van langdurige ziekte bijvoorbeeld bij ziekenhuisopname, kan in
overleg met het centraal bureau stopzetting van betaling worden afgesproken.

St. Peuteropvang PCO Gelderse Vallei
Adressen
Centraal Bureau
Varenkamp 3
3773 CL Barneveld
Telefoon: 0342-767200
Email: peuteropvang@kindcentra-pcogv.nl
www.kindcentra-pcogv.nl

Peuteropvang Holk
Galjoen 71-73
3863 EN Nijkerk
06-24900164
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