Huisreglement
Naschoolseopvang Geffen LRK nummer: 157.805.694

Open:
Het Beertje is 51 weken van het jaar geopend.

Dagen waarop Het Beertje vrij is:
•
•
•

•
•
•

Erkende en Christelijke feestdagen
Op 24 december vanaf 16.00 uur gaat Het Beertje met vakantie tot en met 01 januari.
Zit er tussen het weekend voorafgaande aan Kerst één werkdag (24 december), dan is Het Beertje deze
gehele dag gesloten.
Om de 5 jaar m.i.v. 2010 is Het Beertje op 5 mei gesloten.
Hemelvaartsdag en de Vrijdag erna.
Maandag en Dinsdag van Carnaval.

Opvang vormen:
•
•
•
•
•

Naschoolse opvang (Standaard, inclusief vakantie –en roostervrije dagen)
Naschoolse opvang exclusief vakantieopvang
Voorschoolse opvang
Tussenschoolse opvang
Vakantie opvang

Breng en Haaltijden:
Naschoolse opvang (NSO) Standaard :
De openingstijd is bepaald na schooltijd tot 18.00 uur.
Deze opvang is bedoeld voor kinderen die de basisschool bezoeken. Zij worden na schooltijd en gedurende de
schoolvakanties en/of studiedagen-ADV dagen opgevangen. In de schoolvakanties is de openingstijd
van 7.30 uur tot 18.00 uur (in vakanties verwachten wij de kinderen voor 9.00 uur binnen).

Naschoolse opvang exclusief vakantie (NSO):
De openingstijd is bepaald na schooltijd tot 18.00 uur.Deze opvang is bedoeld voor kinderen die de basisschool
bezoeken. Zij worden na schooltijd opgevangen gedurende 40 school weken per jaar.
Geen vakantie opvang en/of studiedagen – ADV dagen.

Voorschoolse opvang (VSO):
Vanaf 7.30 uur ’s morgens tot aanvang basisschool. Deze opvangvorm is een uitbreiding op het standaardpakket
en/of naschoolse opvang en is bedoeld om kinderen voor aanvang van de schooltijden opvang te bieden.

Tussenschoolse opvang (TSO):
Lunchtijd van 12.00 uur tot 13.00 uur op school. Deze opvang bieden wij de basisschool kinderen aan
van Basisschool De Wissel te Geffen.
Tussenschoolse opvang komt niet in aanmerking voor
Kinderopvangtoeslag in het kader van de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen.

Vakantie opvang (VAK):
De openingstijd is bepaald van 7.30 uur tot 18.00 uur. Deze opvang is bedoeld voor kinderen die de basisschool
bezoeken. Zij worden uitsluitend gedurende de schoolvakanties opgevangen en voor 9.00 uur binnen verwacht.
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Vervoer:
Alle kinderen van de VSO worden door de pedagogisch medewerker lopend of met de auto naar school gebracht.
Alle kinderen van de NSO worden door de pedagogisch medewerker van school opgehaald, dit kan zijn lopend
of met de auto, maar het kan ook met de taxibus zijn. Wijzigingen in bestaande vervoerssituatie zijn
voorbehouden aan Kinderopvang Het Beertje.

Naschoolse Opvang: Dagindeling
Bij de NSO werken we met een vast ritme. Dit geeft de kinderen een veilig en vertrouwd gevoel.
De kinderen worden door de pedagogisch medewerker opgehaald van school. Als alle kinderen bij Het Beertje
zijn, eten en drinken gezamenlijk in hun eigen basisgroep. Daarna gaan de kinderen spelen. Omdat wij het
belangrijk vinden dat de kinderen de NSO als vrije tijd zien, mogen de kinderen gaan doen waar ze zin in
hebben. Knutselen, gezelschapsspelletjes, lego, computeren. Of lekker buiten spelen met voetbal, springtouw,
knikkeren. De pedagogisch medewerker heeft hier een begeleidende rol in.
Basisgroep 1: groep 1 t/m 3
Basisgroep 2: groep 4 t/m 8
Tijdens de korte vakanties wordt de dagindeling aangepast. Als het weer het toelaat gaan we in deze vakanties
picknicken, naar de speeltuin en /of zwemmen.
Onze favorieten plaatsen zijn:
• Speeltuin Speulhof met Kunstgras voetbal/hockeyveld gelegen achter Het Beertje
• Speeltuin Klimop te Geffen
• Wandelroutes omgeving Geffense Plas
• 't Heike speeltuin-zwembad-kinderboerderij te Nuland
• Elckerlyc Speeltuin Oss
• Educatief centrum / kinderboerderij te Oss
• Tijdens de zomervakantie gaan we vier weken voor de dagrecreatie naar het Vakantiepark
Dierenbos te Vinkel daar heeft Het Beertje een grote tent staan op kampeerterrein vak Vos.

Kleding
Wij vragen u om reservekleding mee te geven zodat bij eventuele ongelukjes de kinderen verschoond kunnen
worden. In de vakanties graag speelkleren aangeven.

Bereikbaarheid


In verband met de zorg en verantwoordelijkheid voor het kind, is het noodzakelijk dat de ouder(s)
telefonisch bereikbaar is/ zijn op de dagen dat het kind op de NSO is. De ouder dient daarom door te
geven, waar de ouder telefonisch bereikbaar is.
 Ouders dienen een reserve adres/ noodadres op te geven, voor het geval beide ouders niet bereikbaar
zijn.

a. Ophaalbevoegdheid
In aanvulling op de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Artikel 11 lid 6. Als het kind door
iemand anders wordt opgehaald dan de ouder, dient dit vooraf mondeling dan wel schriftelijk aan de
pedagogisch medewerker te worden gemeld. Een kind wordt nooit aan een voor ons onbekend iemand

meegegeven.
b.

Te laat gehaalde kinderen
Ouders van kinderen die, volgens de afgesloten plaatsingsovereenkomst, hun kind frequent te
laat ophalen worden hierop door de leidinggevende van Het Beertje, zonodig schriftelijk, attent
gemaakt. Na waarschuwing wordt een aantekening gemaakt op de presentielijst waarna, bij
herhaling, een boete kan worden opgelegd. Bij herhaling behoudt de directie van Het Beertje
zich het recht voor de dienstverlening te beëindigen.

c. Afmelden
Wanneer een kind niet kan komen wegens ziekte of om andere reden, dient u dit voor 9.00 uur
aan ons door te geven.
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Zieke kinderen
Indien er naar de mening van de pedagogisch medewerker van Het Beertje sprake is van ziekte van het kind
(koorts 38.5 C, hangerig gedrag, algemeen gevoel van onbehagen) neemt de pedagogisch medewerker contact
met u op. In overleg wordt dan bepaald of u het kind komt ophalen. Bij twijfel hebben wij bij Het Beertje de
mogelijkheid om met ons medisch adviseur Mw. Dr. J. Leusink, Kinderarts Ziekenhuis Bernhoven, overleg te
plegen.

Melding besmettelijke ziekten
a)

Bij het constateren van een besmettelijke ziekte in het gezin of een relatie waarmee dagelijks wordt
omgegaan, is men verplicht de pedagogisch medewerker en/of de directie van Het Beertje,
dezelfde dag in kennis te stellen van de ziekte.
Deze kennisgeving dient voor of tijdens het brengen van het kind te gebeuren.
De pedagogisch medewerker of de directie van Het Beertje beslist al dan niet na overleg met de
medisch adviseur van Het Beertje Mw. Dr. J. Leusink Kinderarts Ziekenhuis Bernhoven en rekening
houdend met de door de GGD gegeven voorschriften, of een kind gedurende de ziekteperiode waarin
het besmettingsgevaar aanwezig is, bij Het Beertje geplaatst kan worden.

Duur van de overeenkomst
De plaatsingsovereenkomst van de buitenschoolse opvang duurt tot de eerste dag van de maand waarop het
voortgezet onderwijs voor de kinderen begint.

De betaling
Kinderopvang Het Beertje incasseert automatisch op de 25e van de maand de kinderopvangkosten.
Dit betekent dat u normaliter eerst de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst voor kinderopvang ontvangt
en daarna pas aan Kinderopvang Het Beertje betaalt. Voorbeeld kosten kinderopvang maand januari: u ontvangt
uw kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst circa 20 december, u betaalt aan Kinderopvang Het Beertje circa
25 januari. Bij voorkeur door automatische incasso. Zorg voor voldoende saldo op uw rekening.
Wanneer voor de krachtens de plaatsingsovereenkomst beschikbaar gestelde kindplaats slechts voor een deel of
in het geheel niet wordt benut, bent u aan ons de vergoeding, genoemd in de plaatsingsovereenkomst
verschuldigd. Indien een plaatsing op de zestiende van de maand ingaat, wordt de vergoeding naar rato berekend.
Bij niet of niet tijdige betaling is Het Beertje zonder ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente in rekening
te brengen.

Opzegging
De overeenkomst kan door beide partijen na de ingangsdatum worden ontbonden inachtname van een
opzegtermijn van een maand. Opzegging geschiedt uitsluitend schriftelijk de 1ste of de 16e van de maand.
Als de opvangvorm wijzigt, dient er opnieuw een plaatsingsovereenkomst te worden aangegaan. Ook als u de
dagen of het aantal dagdelen dat uw kind wordt opgevangen wilt wijzigen, beschouwen wij dit als een nieuwe
aanvraag. Dat betekent dat u rekening moet houden met de opzegtermijn van een maand van uw huidige
plaatsingsovereenkomst.

Wijzigingen
Wijzigingen van de plaatsingsovereenkomst zijn slechts geldig, indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door
beide partijen voor akkoord zijn ondertekend.

Aansprakelijkheid
1-Het Beertje kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit haar werkzaamheden,
behoudens de schade waarvoor zij wettelijk aansprakelijk is en voor zover de door haar afgesloten verzekeringen
dekking verlenen.
2-Zolang u op de NSO aanwezig bent, blijft u verantwoordelijk voor uw kind(eren)!
3-Kinderopvang Het Beertje kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade aan en/of vervreemding van
particuliere eigendommen van ouder/verzorger, kinderen en pedagogisch medewerkers.
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Oudercommissie
Ouders van geplaatste kinderen kunnen lid worden van de oudercommissie. Medewerkers van Het Beertje zijn
hiervan uitgezonderd. De oudercommissie komt regelmatig bijeen en heeft overleg met de directie. Zij behartigt
de belangen van ouders. De oudercommissie neemt geen klachten in behandeling, zie hiervoor protocol klachten.
De notulen van de oudercommissie vergaderingen ontvangt u per mail. Mocht u belangstelling hebben voor
deelname aan de oudercommissie dan kunt u zich wenden tot de voorzitter of leden van de oudercommissie.

Klachtencommissie
Indien u een klacht heeft kunt u uw klacht met de pedagogisch medewerker bespreken en eventueel naar een
oplossing zoeken. Mocht er niet naar tevredenheid een oplossing gevonden worden, dan kunt u een beroep doen
op de directie van Het Beertje of op de interne klachtencommissie met een onafhankelijke voorzitter en leden.
Het Beertje is aangesloten bij de SKK waarmee u ook contact kunt opnemen en/of uw klacht neerleggen.
Stichting Klachtencommissie / Geschillen commissie Kinderopvang
Postbus 398
3740 AJ Baarn

Personeel
De begeleiding van de NSO groep wordt verzorgd onder verantwoording van HBO en/of MBO ervaren
pedagogisch medewerkers ( volgens de CAO kinderopvang).
Naast de pedagogisch medewerkers kunnen er ook stagiaires aanwezig zijn o.a van de opleiding
Pedagogisch medewerker niveau 3 en of van de kop klas niveau 4 welke onder toezicht van de pedagogisch
medewerker taken of leeropdrachten uitvoeren. Of een student van de opleiding Pedagogiek HBO niveau.

Voertaal
Binnen onze kinderopvang is de voertaal Nederlands.

Poort
Van 7.30 tot 9.00 uur gaat de poort na een duwtje er tegen voor u open. Na 9.00 uur moet u aanbellen
en door de intercom zeggen wie u bent daarna wordt de poort voor u opengemaakt.
Uw kind mag niet op de poort gaan staan.
Honden worden op het speelterrein niet toegestaan. Bij Het Beertje wordt op het speelterrein niet gerookt!
Gooi a.u.b. de peuk van de sigaret niet op de parkeerplaats of voor de poort.
Komt u a.u.b. voorzichtig de parkeerplaats op gereden, er kunnen kinderen lopen!!!

Enkele aandachtspunten
-Ouders / verzorgers die hun kinderen plaatsen, geven daarmee toestemming dat in voorkomende gevallen
kinderen zich buiten de NSO bevinden onder toezicht van de pedagogisch medewerker en/of stagiaire.
-Vragen rond uw kind bij Het Beertje, mocht u zich zorgen maken over uw kind, dan kunt u bij ons terecht,
schroom niet om uw zorgen bespreekbaar te maken bij de pedagogisch medewerker van uw kind of bij
de directie. Andersom zullen wij ook met u in contact treden als wij ons zorgen maken over uw kind.
-Omgangsvormen, Het Beertje is een veilige plek waar kinderen en volwassenen met elkaar omgaan op
basis van respect en gelijkwaardigheid,agressie of intimidatie in welke vorm dan ook wordt onder geen
enkele omstandigheid getolereerd.
-Rennen en voetballen in de speelruimte is niet toegestaan.
-Ouders / verzorgers geven toestemming tot het plaatsen van genomen groep en/ of individuele foto’s van
kinderen gedurende hun aanwezigheid op de NSO in publicaties van Kinderopvang Het Beertje.
-Wij vragen u om kinderen geen speelgoed van thuis mee te geven, om vermissing, kapot gaan en ruzies te
voorkomen.
-Privacy. Al uw gegevens worden conform de wet op privacy behandeld.
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Meld Code Kindermishandeling of Vermoedens hiervan.
Kindermishandeling of vermoedens hiervan worden gemeld bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling.
Tevens zal Het Beertje de ouders uitnodigen voor een gesprek. Onder kindermishandeling verstaan wij alle
vormen van geestelijk, lichamelijk en seksueel geweld tegen kinderen, of het nalaten van zorg en aandacht.
Protocol Kindermishandeling of Vermoedens hiervan en Rapport Gunning in te zien op locatie.

Bekendheid met de richtlijnen.
Lees hiervoor ook het Pedagogisch beleidsplan en het Pedagogisch werkplan van Kinderopvang Het Beertje.

Wij hopen op een goede en gezellige tijd met u en uw kind.

Huisreglement voor BSO Geffen.
Kinderopvang Het Beertje
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