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Stichting Kinderopvang De Harlekijn

Ieder kind is uniek!

Welkom op De Acrobaat!
Dit is de informatiemap van buitenschoolse opvang De Acrobaat. Omdat uw
kind binnenkort op onze buitenschoolse opvang zal verblijven, zullen wij een
belangrijke rol gaan spelen in het leven van uw kind.
In deze map leest u alles over de organisatie, de visie en het beleid van De
Acrobaat (Stichting Kinderopvang De Harlekijn). U vindt ook praktische
informatie. Mocht u nog vragen hebben nadat u deze informatiemap heeft
gelezen, neem gerust contact met ons op via onderstaande gegevens.
Namens het bestuur,
Tanja van Huigenbosch-Bloemer
Directeur De Harlekijn
tanja@kdvdeharlekijn.nl
info@kdvdeharlekijn.nl
Telefoonnummer (0343) 452911

Wendy Meerbeek
Marketing & Communicatie
wendy@kdvdeharlekijn.nl
info@kdvdeharlekijn.nl
Telefoonnummer (0343) 452911

P.S. Om de leesbaarheid van deze map te bevorderen, spreken we in het algemeen
over het of uw kind, we laten het meervoud ‘kinderen’ verder achterwege. Waar
sprake is van ‘ouder/ouders’, bedoelen wij ook ‘verzorger/verzorgers’ en
‘partner/partners’.

Even voorstellen: Stichting Kinderopvang De Harlekijn, al meer dan 25 jaar!
Stichting Kinderopvang De Harlekijn bestaat sinds 1991. Tot dat moment
kende de gemeente Leersum alleen een peuterspeelzaal. Een aantal
enthousiaste ouders hebben de handen ineengeslagen voor de oprichting van
een kinderdagverblijf: Vereniging Kinderopvang De Harlekijn was een feit.
Sinds mei 2012 is de vereniging omgezet in Stichting Kinderopvang De
Harlekijn. De stichting beheert het kinderdagverblijf De Harlekijn, de
buitenschoolse opvang De Acrobaat, peutergroepen De Speeldoos en Nijn en
de 3+ groep.
Visie
Op onze buitenschoolse opvang De Acrobaat is ieder kind uniek! Bij ons staat
persoonlijke groei en ontwikkeling voorop. Liefde, warmte en respect zijn de
belangrijkste aspecten die wij willen uitdragen in ons werk met kinderen,
waarbij de kinderen hun eigen talenten kunnen ontwikkelen. Dit doen wij
samen met ouders omdat we met elkaar het beste voor uw kind willen:
Kinderopvang en Ouders samen!
Missie
Onze missie is om als organisatie de groei die we
hebben doorgemaakt voort te zetten, ondanks de
toenemende concurrentie. Professionaliteit,
veiligheid en kwaliteit staan hierbij voorop! Wij
streven ernaar om een zo volledig mogelijke
opvang aan te bieden voor de kinderen, samen
met de ouders. Dit doen wij met liefde, warmte,
respect en met een enthousiast en waardevol
team.
"We zien elke dag meer dan 90 kinderen
(op)groeien"

Pedagogisch beleid
Ons pedagogisch beleid bestaat uit vier aandachtsgebieden:
* Geborgenheid en veiligheid
* Persoonlijke ontwikkeling
* Sociaal-emotionele ontwikkeling
* Normen en waarden
Het pedagogisch beleid vindt u op onze website www.kdvdeharlekijn.nl onder
het kopje 'Kwaliteit'. Daarnaast hebben we een pedagogisch werkplan. Deze is
in samenwerking met ouders opgesteld en kunt u inzien door dit op te vragen
bij het management van De Harlekijn.
Kwaliteitsbeleid
Wij organiseren onze kinderopvang op professionele wijze. Zo voldoet onze
stichting aan de door de branche gestelde kwaliteitseisen en zijn al onze
vaste pedagogisch medewerkers gekwalificeerd op het gebied van
kinderopvang. Lees meer op onze website www.kdvdeharlekijn.nl onder het
kopje 'kwaliteit'.

Onze locatie
BSO De Acrobaat is gevestigd in Sport- en Cultuurcentrum De Binder in
Leersum. Deze mooie locatie biedt een uitdagende speelplek voor kinderen:
wij bieden zowel binnen als buiten (sport)activiteiten. Daarnaast hebben wij
een buitenlocatie gevestigd bij voetbalvereniging HDS op de Wildbaan in
Leersum.
Onze accommodatie is aantrekkelijk, veilig en schoon en er is voldoende
geschikte buitenspeelruimte. Er is voldoende aanbod van veilig en duurzaam
spelmateriaal voor alle leeftijdsgroepen.
Openingstijden
Onze BSO is elke middag geopend. Op maandag, dinsdag en donderdag van
14.00 uur tot 18.00 uur en op woensdag en vrijdag van 12.00 tot 18.00 uur.
Alleen de buitengroep sport is op woensdagmiddag gesloten.
Onze groepen
BSO De Acrobaat biedt opvang aan kinderen vanaf 4 jaar tot en met 12 jaar.
Onze buitenschoolse opvang bestaat uit vier verschillende groepen: een
reguliere onderbouw voor kinderen van 4 t/m 7 jaar, een onderbouw sporten spelgroep voor kinderen van 6 en 7 jaar, een bovenbouw sport- en
spelgroep vanaf 8 jaar en een buitengroep Sport en Spel van 4 tot en met 12
jaar. De laatst genoemde groep is gevestigd bij voetbalvereniging HDS in
Leersum.
Incidenteel worden groepen samengevoegd, zoals bijvoorbeeld tijdens
vakanties of studiedagen. Er kunnen meerdere basisgroepen op één locatie
zijn. Op vrijdag zijn de groepen structureel samengevoegd.

De onderbouw
De buitenschoolse opvang onderbouw is voor kinderen van 4 en 5 jaar.
Wanneer een kind op school start, is het welkom op onze BSO. Voordat een
kind 4 jaar wordt, heeft het de mogelijkheid een middag te komen wennen. Zo
kan het alvast kennismaken met de andere kinderen, groepsleiding en raakt
het alvast gewend aan de nieuwe omgeving.
Onze BSO wordt zo georganiseerd dat elke activiteit een eigen plaats heeft,
zo wordt er gegeten en gedronken aan tafel, hebben we een aantal hoeken
waar spelmateriaal aanwezig is zoals poppen, blokken en auto’s. Er is ook een
bank in de ruimte waar kinderen even niks kunnen doen of een boekje kunnen
lezen. Wanneer kinderen 6 jaar worden, kunnen zij doorstromen naar de sporten spelgroep onderbouw. De onderbouw bestaat uit maximaal 30 kinderen.
Deze groep bestaat uit twee basisgroepen, een groep van 20 kinderen en een
groep van 10 kinderen. In de basisgroepen wordt in een eigen ruimte/aan een
eigen tafel gegeten en gedronken met een vaste leiding. In twee verschillende
ruimtes worden de activiteiten gedaan. Elke groep heeft dan een vaste
pedagogisch medewerker als mentor. Om het moment dat er vrij gespeeld
wordt (buiten of binnen), komen de groepen samen. De pedagogisch
medewerkers die de kinderen begeleiden zijn tevens de EVP’er (eerst
verantwoordelijk pedagogisch medewerker van deze kinderen).
De onderbouw sport- en spelgroep
De buitenschoolse opvang onderbouw sport- en spelgroep is voor kinderen
van 6 en 7 jaar. Voordat de kinderen doorstromen van de ‘reguliere’
onderbouw kunnen zij, vanaf een maand voordat ze 6 jaar worden, gaan
wennen op deze sport- en spelgroep. Zo kunnen ze alvast de andere kinderen
leren kennen en wennen aan de nieuwe situatie. De basisgroep bestaat uit
maximaal 20 kinderen met twee pedagogisch medewerkers. Nadat er in een
vaste ruimte is gegeten en gedronken, gaan de kinderen naar de sportzaal
voor sport- en spelactiviteiten. Bij mooi weer is er de mogelijkheid om buiten
te sporten. Activiteiten die worden ondernomen zijn verschillende balspelen,
tennis whiz, atletiek, hockey en verschillende tikspellen. Daarnaast is er ook
nog verschillend spelmateriaal op de groepsruimte aanwezig.

De bovenbouw sport- en spelgroep
De buitenschoolse opvang bovenbouw sport- en spelgroep is voor kinderen
van 8 tot 13 jaar. Deze groep bestaat uit maximaal 20 kinderen met daarbij
twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Na gezamenlijk eten en
drinken, zijn er spelmogelijkheden zoals tafelvoetbal, spelletjes en lezen.
Daarnaast wordt er gesport in de gymzaal of met mooi weer wordt er buiten
sport en spel gedaan.
De buitensportgroep
De buitensportgroep is voor kinderen van 4 tot 13 jaar en de basisgroep
bestaat uit maximaal 30 kinderen. Deze wordt opgedeeld in een groep van 20
kinderen en 10 kinderen met totaal 3 pedagogisch medewerkers. In de
basisgroepen wordt in een eigen ruimte/aan een eigen tafel gegeten en
gedronken met een vaste leiding. Onze BSO wordt zo georganiseerd dat elke
activiteit een eigen plaats heeft.
Het streven is om iedere dag buiten te sporten en bewegen. Omdat deze
kinderen qua leeftijd fysiologisch flink verschillen, wordt er naar
leeftijdsgroepen gewerkt en er wordt ook gekeken naar lichamelijke
ontwikkeling. Mocht het lichamelijk/fysiek mogelijk zijn om de groepen samen
te voegen, dan kiezen we uit sport- en spelactiviteiten zonder lichamelijk
contact, zoals jeu de boules, estafette spelen, slagbal, hoogspringen,
verspringen, hordelopen etc. Uiteraard wordt er bij splitsing gelet op de
aantallen. Wanneer er bijvoorbeeld meer dan 10 kinderen jonger dan 8 jaar
zijn, dan wordt er een extra pedagogisch medewerker ingezet.
Ons wekelijkse BSO-programma
is te vinden op onze website
www.kdvdeharlekijn.nl.

Groepsregels
Met de kinderen worden een aantal afspraken gemaakt om het verblijf op BSO
De Acrobaat zo plezierig mogelijk te laten verlopen:
- Eventueel meegebrachte fietsen stallen we bij de fietsenstalling;
- Rollerskates / skateboards e.d. in de voorhal;
- Tijdens het eten blijven we allemaal aan tafel tot iedereen klaar is of de
leiding zegt dat je mag gaan. Na de maaltijd wordt er eerst gezamenlijk
opgeruimd alvorens aan een activiteit te beginnen of naar buiten te gaan;
- Na een activiteit ruimt elk kind zijn eigen spullen netjes op. Als je klaar bent,
help je elkaar indien nodig;
- Speelgoed: je gaat voorzichtig om met alle spullen, kijk of een spel compleet
is en berg alles op de juiste plaats op;
- Vraag of overleg als je iets nodig hebt;
- Waar je niet (aan) mag komen is:
* De keuken
* Elektrische apparaten/stopcontacten (tv/dvd/video/radio)
- Je gaat niet zonder te vragen naar andere ruimtes in De Binder. En ook mag
je niet spelen op de tribunes;
- De onderbouw gaat alleen onder begeleiding naar het toilet;
- Je gaat niet zonder te vragen naar buiten;
- Wanneer je rust nodig hebt om huiswerk te maken bespreek je dat met de
leiding van de BSO.
Buiten
- Wanneer je zelfstandig naar huis mag wacht je tot de groepsleiding zegt dat
je kunt gaan;
- Het buitenspeelgoed ruimen we zelf op;
- Wanneer je tussendoor zelfstandig naar een club of sportactiviteit mag dan
meld je je af wanneer je gaat en je meld je aan wanneer je weer terug bent;
- Wanneer we op het plein spelen blijven we binnen het hek.
Deze regels gelden voor zowel boven- als onderbouw.

De voorschoolse opvang
Tijdens de voorschoolse opvang, vanaf 07.15 uur, is er een pedagogisch
medewerker aanwezig. De groep voorschoolse opvang bestaat uit maximaal
tien kinderen.
Pakketten en tarieven buitenschoolse opvang
U heeft de keuze uit verschillende pakketten buitenschoolse opvang. Deze
vindt u op onze website www.kdvdeharlekijn.nl onder het kopje
'Buitenschoolse opvang'. Daar vindt u ook de tarieven. Ook bieden wij
flexibele en incidentele opvang. Meer informatie vindt u op onze site.
Het team
Onze buitenschoolse opvang heeft een vast team van pedagogisch
medewerkers en vaste invalkrachten. Een aantal medewerkers werken zowel
op de BSO als de peutergroepen en/of kinderopvang. Daarnaast biedt onze
BSO stagemogelijkheden voor studenten.
Ook streven wij naar continue deskundigheidsbevordering zoals EHBO, BHV
maar ook het volgen van bijvoorbeeld muziek- en sportworkshops. We bieden
jaarlijks een scholingsaanbod aan.
Daarnaast is er, indien nodig, ondersteuning door het zorgteam. Tevens
worden medewerkers ondersteund door huishoudelijke hulp: onder andere
ruimtes en speelgoed worden gezamelijk schoongemaakt.

Ruilingen
Bij de aanmelding ontvangen ouders informatie over de groepsindeling en op
welke groep het kind geplaatst wordt. Wanneer een kind incidenteel op een
andere groep geplaatst wordt, dan ontvangen ouders daarover een mail ter
goedkeuring. Wanneer dit mailtje met akkoord wordt bevestigd, wordt deze
ook nog ondertekend. Hebben ouders incidenteel extra opvang nodig, dan
vragen zij dit per mail aan.
Brengen en halen van scholen
Onze BSO biedt opvang aan kinderen in Leersum en omgeving. Bij
voorschoolse opvang brengen wij kinderen lopend naar de scholen in
Leersum. Tevens halen we kinderen lopend op van de Leersumse scholen.
Door middel van een ophaallijst controleren wij of alle kinderen aanwezig zijn.
Alle kinderen worden gezien! Kinderen die niet in Leersum op school zitten
worden naar onze BSO gebracht door externen. Ouders van kinderen die met
de fiets zelf naar de BSO mogen komen, moeten van tevoren schriftelijke
toestemming geven aan de organisatie.
Voeding
De kinderen krijgen uit school fruit en drinken. Na een tijdje krijgen ze nog
ontbijtkoek, sultana of een andere koek. Om half vijf eten de kinderen nog
komkommer, tomaatjes of rauwe wortel. Soms wordt er iets bijzonders
gegeten n.a.v. een thema of bijvoorbeeld door kinderen klaargemaakt. We
houden rekening met allergieën van kinderen. Bij het contract ontvangen
ouders een invulformulier waar zij dit kunnen beschrijven zodat onze
organisatie dit kan vastleggen in ons systeem met alle kindgegevens. De
pedagogisch medewerker is op die manier altijd op de hoogte. Ouders kunnen
producten van thuis meenemen die past in het dieet van hun kind(eren).
Meegeven
Wij willen u vragen een paar gymschoenen mee te geven aan uw kind kind
omdat er in de sportzaal niet met gewone schoenen mag worden gelopen.
Graag in een tas met de naam van uw kind erop. Zijn er bijzonderheden
betreffende het kind, geeft u dan een briefje mee voor de leiding.

Contract met vakantiebudget & opgave
Heeft u een contract met vakantieopvang? Dan heeft u per jaar een
vakantiebudget dat ingezet kan worden tijdens de schoolvakanties en/of
studiedagen. Voor elke vakantie ontvangt u een mail en kunt u uw kind
opgeven voor de vakantie. Belangrijk is dit tijdig (voor de aangegeven
deadline!) te doen, want daarna maken wij een planning en kan de groep vol
zijn. U kunt in vakantietijd alleen reserveren voor een hele dag van 08.00 tot
18.00 uur. Een dagdeel is alleen mogelijk in overleg en afhankelijk van het
geboden programma. Voor vakantiedagen en studiedagen geeft u uw
kinderen op via de mail info@kdvdeharlekijn.nl. Bij onvoldoende
aanmeldingen kan het zijn dat onze BSO gesloten is. Het vakantiebudget
vervalt na 1 jaar. Let op: bij vakantieopgave zullen deze uren gefactureerd
worden ook wanneer uw kind onverwachts niet komt. Alleen wanneer u 48 uur
van tevoren opzegt wordt de factuur niet gestuurd.
Vakantietijd
In de vakantietijd zal het wel eens voorkomen dat wij met de kinderen zelf de
lunch klaar gaan maken. Dit wordt van te voren bekend gemaakt op de
vakantieplanning. Wanneer er extra kosten aan verbonden zijn wordt dit van
te voren aan u doorgegeven.
Op stap met de BSO
In de vakanties draaien de groepen onder- en bovenbouw meestal samen.
Alleen wanneer er teveel aanmeldingen zijn zullen wij dit splitsen. Wij draaien
dan in de ruimte van peutergroep De Speeldoos. Wanneer wij weg gaan
dragen de kinderen t- shirts van de organisatie, indien nodig gebruiken we ook
de bodywarmers. Tevens krijgen zij een tasje mee vanuit de organisatie voor
het eten en drinken. Bij warm weer krijgen zij ook een keykoord met een eigen
waterfles. In bijna alle gevallen is het vervoer de lijnbus of trein.
Gesloten
Een aantal dagen per jaar is de buitenschoolse opvang gesloten. Dit is op de
algemeen erkende christelijke feestdagen en op 27 april. Ook een gesloten
dag is de vrijdag na Hemelvaartsdag.

Ziek?
Is uw kind ziek, dan kan het helaas niet naar De Acrobaat. Als uitgangspunt
voor koorts hanteren wij een temperatuur van 38,5°C. Wilt u ons in dat geval
even informeren? Mocht uw kind op de BSO ziek worden, dan bellen wij u
onmiddelijk op. De groepsleiding overlegt dan met u of het nodig is dat u uw
kind komt ophalen. Het is belangrijk dat wij altijd over een telefoonnummer
beschikken zodat u bereikbaar bent.
Bij het contract ontvangt u een invulformulier die wij u vragen in te vullen.
Daarnaast geven wij daarbij ook ons ziektebeleid mee. Op
www.kdvdeharlekijn.nl onder het kopje 'Kwaliteit' vindt u ook ons
ziektebeleid.
Afwezig
Wanneer uw kind op De Acrobaat komt, verwachten wij het op de
afgesproken dagen of dagdelen. Het ligt voor de hand dat wij het graag willen
weten wanneer uw kind - om wat voor reden dan ook - een keer niet komt.
Wilt u ons dan even informeren? Dit kan via info@kdvdeharlekijn.nl of
telefonisch via 0343 452911.
Ruiling van Dagen
Het is mogelijk om een aantal dagen per jaar te
ruilen. U moet deze ruiling wel van te voren aanvragen bij de groepsleiding. Wanneer de
groepsgrootte en groepssamenstelling het toelaat kan het kind dan op een andere dag komen.
Het aantal 'ruildagen' is maximaal 5 per jaar.

Gezondheid en hygiëne
Ook gezondheid wordt jaarlijks geïnventariseerd. Wanneer wij
verbeterpunten tegen komen, dan wordt dit in een plan van aanpak gezet en
er wordt een veiligheidsverslag geschreven. De GGD controleert jaarlijks deze
beide zaken: veiligheid en gezondheid. Mocht uw kind een speciaal dieet
hebben en daarom zelf iets van voeding of drank meenemen, dan kan dit in de
koelkast gezet worden van van het dagverblijf. Een etiket voorzien met datum
is noodzakelijk.
Wanneer er zelf voeding en/of drank wordt meegenomen dan is de
aansprakelijkheid van deze voeding voor de ouders.

Communicatie met ouders
Om er voor te zorgen dat uw kind zich thuis voelt op De Harlekijn is een goed
contact tussen u als ouder en onze pedagogisch medewerkers noodzakelijk.
Bij het halen vindt er automatisch overleg met u plaats bij de overdracht van
uw kind. Daarnaast hebben wij de communicatie in drie punten
gestructureerd. Wanneer uw kind zelf naar huis toe mag, zal de leiding af en
toe contact met u opnemen om even kort te sluiten of alles goed verloopt en
naar wens is.
1. Kennismakingsgesprek
Het eerste contact is vaak het kennismakingsgesprek. In dit gesprek komen
een aantal punten aan de orde:
* In dit gesprek wordt u het een en ander verteld over Stichting De Harlekijn,
de manier waarop wij werken, u heeft de mogelijkheid om uw vragen te
stellen en u krijgt een rondleiding op de BSO.
* Inschrijven kunt u via de website door middel van het online
inschrijfformulier.
2. Plaatsing
* Wanneer uw kind geplaatst wordt, ontvangt u deze informatiemap per mail.
Heeft u nog vragen dan kunt u deze altijd stellen.
* U krijgt een mapje met daarin het plaatsingscontract, onze huisregels, een
invulformulier en de automatische machtiging. Wij willen u vragen om deze
papieren getekend bij ons in te leveren op de eerste dag dat uw kind de
BSO bezoekt.
* Uw kind wordt op de opgegeven dagen opgehaald van school door onze
leiding. Deze groepsleiding maakt uw kind verder wegwijs.
* WIj werken met een ouderlogin (via onze website www.kdvdeharlekijn.nl).
Dit is uw persoonlijk omgeving voor uw kind en uw gegevens. Meer informatie
hierover ontvangt u tijdens het kennismakingsgesprek en in ons
welkomstmapje.

De ouderlogin
Tijdens het kennismakingsgesprek zullen wij u de informatie geven
betreffende de ouderlogin. Wij willen u vragen om daar de bijzonderheden
van het kind in te schrijven.
De ouderlogin is vooral praktisch voor de communicatie tussen u en de
leidsters. Daarnaast vormen alle stukjes informatie een leuk verslag van de
periode dat uw kind op BSO De Acrobaat zit. Ook versturen wij foto's via deze
digitale omgeving. U kunt de stukjes eventueel kopiëren naar Word en het als
naslagwerk bewaren voor later.
Nieuwsbrief, social media en website
Maandelijks ontvangt u digitaal de nieuwsbrief van Stichting De
Harlekijn. We willen u vragen deze goed door te lezen omdat we hierin alle
actuele en belangrijke zaken met u delen. Zo mist u geen nieuws. Om verder
ons actuele nieuws te volgen, vragen wij u om
onze website www.kdvdeharlekijn.nl te bezoeken en/of
onze facebookpagina KDV De Harlekijn te volgen.

Veiligheid
Voor de risico-inventarisatie veiligheid gebruiken wij de methode
'Veiligheidsmanagement', een methode voor de kinderopvang. Omdat het
niet mogelijk is om alle kinderen elke minuut van de dag in de gaten te
houden, is een veilige omgeving van belang. Niet alle risico’s moeten worden
afgedekt, maar wel moeten de risico’s tot een aanvaardbaar minimum
gereduceerd en de kans op ernstig letsel worden voorkomen. Er moet een
goede mix zijn tussen het bieden van veiligheid en het bieden van voldoende
uitdaging en voldoende leermomenten. Ook naar aanleiding van deze
inventarisatie wordt een plan van aanpak gemaakt en een veiligheidsverslag.
Wij zullen op onveilige situaties altijd zo snel mogelijk actie ondernemen.
Ongevallen worden door ons geregistreerd op ongeval-formulieren zodat wij
ook inzicht krijgen of een bepaald ongeval veel voorkomt en welke actie we
daarop moeten nemen. Er zijn op onze locatie twee volledig goedgekeurde
verbandtrommels.
Een veilige omgeving voor de kinderen vinden wij erg belangrijk. Om die
veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen is er in de ledenvergadering
besloten om de deuren te voorzien van elektronische sloten. Inmiddels is dit
gerealiseerd, op beide deuren zowel aan de Dreefzijde als aan de kant van De
Binder. Alle ouders ontvangen bij plaatsing twee sleutels. De borg per sleutel
is € 25,00. Wanneer u de sleutels bij verlaten van het dagverblijf of BSO weer
terug geeft ontvangt u de borg terug. Wanneer u de sleutel verliest vragen wij
u dit zo spoedig mogelijk te melden. U bent dan uw borg kwijt, moet dan een
nieuwe sleutel aanvragen en hiervoor wordt weer € 25,00 borg berekend. Ook
de ouders van de BSO bovenbouw ontvangen de sleutels omdat De Binder
tijdens vakanties of studiedagen vaak gesloten is. U kunt dan via ons
kinderdagverblijf naar binnen.
Wanneer een ander persoon de kinderen op komt halen, dient u dit uiteraard
door te geven. Zij kunnen dan aanbellen. Op het kantoor kunnen wij zien wie
er bij de deur staat en de deur openen. Wanneer wij de persoon niet kennen,
zijn wij gerechtigd een identificatie te vragen. Wanneer er niemand op het
kantoor aanwezig is kunt u aan de dreefzijde de bel gebruiken bij de deur.

Brandveiligheid
Jaarlijks wordt er een oefening gehouden in samenwerking met de
brandweer. De Harlekijn heeft een uitgebreid calamiteitenplan met daarbij
een vluchtplan. Alle medewerkers zijn op de hoogte van de vluchtroutes. Op
De Acrobaat beschikt alle leiding over een BHV-diploma.
Verzekering
De Harlekijn heeft een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten
voor de buitenschoolse opvang . Tijdens het verblijf op de BSO zijn de
kinderen, de leidsters en de stagiaires verzekerd. Ook tijdens eventuele
uitstapjes met de kinderen buiten het terrein van onze BSO is de dekking
gegarandeerd. Wanneer kinderen alleen weg mogen met de toestemming van
de ouders, naar bijvoorbeeld een club, valt dit onder de WA-verzekering door
ouders zelf afgesloten. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van auto’s in
verband met een uitstapje, dienen de kinderen op de juiste manier te zijn
vastgezet en moet er een inzittende verzekering voor de auto zijn afgesloten.
Ook voor het maken van uitstapjes moet u als ouders/verzorgers uw
toestemming geven. Op het invulformulier, dat u ontvangt bij de intake, dient
u dit in te vullen en het formulier moet ondertekend ingeleverd worden op de
eerste dag dat uw kind gebruik maakt van de buitenschoolse opvang.
Klachten
Wij streven naar tevredenheid, maar evengoed kan er toch wel eens iets
misgaan. Door uw klacht uit te spreken bij de pedagogisch medewerker of
met de leiding van De Harlekijn, kunnen vaak al veel problemen worden
opgelost. U kunt dit schriftelijk of mondeling doen. De leiding van De
Harlekijn behandelt uw klacht eerst zelf.
Heeft u een klacht waar u met de pedagogisch medewerker of de leiding van
De Harlekijn niet uitkomt? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan het bestuur.
Bent u het vervolgens met de beoordeling van het bestuur niet eens, dan kunt
u uw klacht voorleggen aan de oudercommissie. U kunt uw klacht schriftelijk
indienen via oudercommissie@kdvdeharlekijn.nl.

Stichting De Harlekijn hecht aan laagdrempeligheid bij klachten en heeft in
overleg met de oudercommissie en de klachtencommissie besloten naast het
klachtenloket ook de interne klachtenprocedure te handhaven. U kunt daar
dus indien gewenst gebruik van maken. Wel worden de taken van de
klachtencommissie overgenomen door de oudercommissie en houdt daarmee
de klachtencommissie op te bestaan.
Het staat u vanzelfsprekend vrij om met een klacht direct naar het
Klachtenloket te gaan. Het reglement van de oudercommissie en het
klachtenreglement worden op dit punt aangepast.
U kunt het klachtenreglement en de jaarverslagen op onze website
downloaden.
Daarnaast zijn we aangesloten bij de Geschillencommissie.
Vergunningen
De Stichting heeft een gemeentelijke vergunning voor de exploitatie van een
kinderdagverblijf. Wij zijn opgenomen in het Landelijk kinderopvangregister.
Het LKR nummer van BSO De Acrobaat (locatie De Harlekijn) is: 693979239.
Het LRK nummer van BSO De Acrobaat (locatie sportvelden HDS) is:
118967848. Dit heeft u nodig voor de belastingdienst.
Daarnaast is voor de locatie aan de Hoflaan 39 een gebruiksvergunning
afgegeven door de Regionale Brandweer te Utrecht.

Heeft u nog vragen?
Bel of mail dan naar:
Tanja van Huigenbosch-Bloemer
Hoofd Kinderdagverblijf De Harlekijn
tanja@kdvdeharlekijn.nl
info@kdvdeharlekijn.nl
Telefoonnummer (0343) 452911

Stichting Kinderopvang De Harlekijn
Postadres: Hoflaan 39
3956 DE Leersum

Wendy Meerbeek
Marketing & Communicatie
wendy@kdvdeharlekijn.nl
info@kdvdeharlekijn.nl
Telefoonnummer (0343) 452911

