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Ieder kind is uniek!



Welkom op De Harlekijn!

Dit is de informatiemap van kinderdagverblijf De Harlekijn in Leersum. Omdat
uw kind binnenkort op onze kinderopvang 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
Harlekijn. U vindt ook praktische informatie. Mocht u nog vragen nadat u deze
informatiemap heeft gelezen, neem gerust contact met ons op via
onderstaande gegevens. 

Namens het bestuur,

Tanja van Huigenbosch-Bloemer                    Wendy Meerbeek 
Directeur De Harlekijn                                        Marketing & Communicatie 
tanja@kdvdeharlekijn.nl                                   wendy@kdvdeharlekijn.nl
info@kdvdeharlekijn.nl                                     info@kdvdeharlekijn.nl 
Telefoonnummer (0343) 452911                   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: 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 en peutergroep De Speeldoos.

Visie
Bij kinderopvang De Harlekijn 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 pedagogische 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
leidsters gekwalificeerd op het gebied van kinderopvang. Lees meer op onze
website www.kdvdeharlekijn.nl onder het kopje 'kwaliteit'. 



Groepssamenstelling
De Harlekijn heeft drie verticale groepen: Nijn, Pooh en Koekiemonster. In
iedere groep zitten maximaal 12 kinderen in de leeftijd van zes weken tot
vier jaar. Op sommige dagen zijn er 16 kinderen geplaatst. Er is dan wel een
derde gediplomeerde leidster aanwezig.  Er worden dan op verschillende
tijden van de dag activiteiten gedaan met groepjes kinderen in de hal van het
kinderdagverblijf.

Bij de samenstelling van de groepen streven wij naar een dusdanige
verdeling, dat er altijd een aantal kinderen van dezelfde leeftijd zitten. Zo
treft uw kind altijd een paar leeftijdsgenootjes in de groep. Ieder kind heeft
wel meerdere kameraadjes, waarmee het kan spelen en nieuwe dingen kan
ontdekken.

Ook is er een mogelijkheid om gebruik te maken van de hal, dit is de
gezamenlijke speelruimte voor alle groepen. Hier starten we de dag tussen
07.30 en 09.00 uur. Zo kunnen kinderen ook contact maken met de kinderen
van de andere groepen. Dit gebeurt natuurlijk ook bij het buitenspelen. Soms
gaan er kinderen op ‘visite’ bij de andere groep om zo leeftijdsgenootjes te
ontmoeten en samen te spelen of om spelletjes te doen. In de praktijk blijkt
dat er kinderen zijn die hier zelf om vragen, wij geven hen dan ook deze
mogelijkheid.

Een kind verlaat De Harlekijn wanneer het vier jaar wordt en naar de
basisschool gaat. Op dat moment wijzigt de samenstelling van de groepen
zich. De oudste kinderen maken een plaatsje vrij voor nieuwe kleintjes. Zo
vindt er een goede doorstroming plaats.



Groepsleiding
Alle drie de groepen staan onder deskundige leiding van een vast team. Het
team bestaat uit qua leeftijd gevarieerde medewerkers, ze werken hele en
vaste dagen zodat er voor het kind en de ouder continuïteit en herkenning is.
 De leidsters zijn allemaal in het bezit van het diploma SPW 3 (sociaal
pedagogisch werk) en van het diploma BHV waaronder ook de EHBO valt. Een
leidster wordt alleen maar aangenomen wanneer zij een verklaring omtrent
gedrag kan inleveren (VOG). Tijdens de jaarlijkse studiedag worden de
leidsters nog in allerlei andere onderwerpen bijgeschoold zoals bijvoorbeeld
babymassage, veiligheid, voorlezen, communicatie en voor- en vroegschoolse
educatie (VVE).  

Wanneer een leidster ziek is of verlof heeft, zal een invalleidster haar taken
tijdelijk overnemen. Hiervoor kunnen wij een beroep doen op een aantal vaste
invalleidsters. Ook zij zijn in het bezit van een erkend diploma (SPW en BHV)
en een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Onze leidsters zullen altijd hun best doen een sfeer te creëren waarin uw kind
zichzelf kan zijn en zich veilig en vertrouwd voelt. Spelen en imiteren zijn de
bouwstenen bij de ontwikkeling van het kind. De taak van de leiding is de
nieuwsgierigheid van de kinderen te prikkelen en te bevredigen. Daarnaast
moet de omgeving de mogelijkheid bieden ervaringen op te doen. Dit stelt
voorwaarden aan het speelmateriaal en de spelsituaties. De leidsters
stimuleren en begeleiden de kinderen op hun ‘ontdekkingsreis’.

Openen
Op De Harlekijn wordt om 07.30 uur gestart met twee vaste krachten. Daarna
starten twee medewerkers om 08.15 uur en de laatste twee krachten
beginnen om 08.45 uur. Wanneer er een derde kracht nodig is, dan start deze
om 09.00 uur. Bij binnenkomst wordt er in de hal gespeeld, om 08.45 uur gaan
alle kinderen naar hun eigen groepsruimte.



Vakantietijd
Wanneer er in de vakantietijd veel kinderen tegelijk afwezig zijn, worden er
wel eens groepen samengevoegd. Wij houden er dan rekening mee dat er
vaste leiding aanwezig is van de desbetreffende groepen. Voor de kinderen is
dit leuker omdat zij dan meer speelkameraadjes hebben. Voor de
beleidsvoering is dit goed omdat wij dan minder invalkrachten hoeven in te
roosteren, aangezien er rond die periodes ook vaak vaste krachten met
vakantie zijn. Op woensdag en vrijdag (dit zijn de minder bezette dagen)
draaien we met minder groepen. Op de woensdag twee groepen en op de
vrijdag een groep.

Stagiaires en leerlingen
De Harlekijn is een erkend leerbedrijf, deze erkenning is afgegeven door
Calibris (nu SBB voor leren in de praktijk) in de sectoren Gezondheidszorg,
Welzijn, Sport en dienstverlening. Op onze kinderopvang kunnen we mensen
opleiden voor de volgende kwalificaties: 
* Praktijkopleider 
* Sociaal Pedagogisch Werker 
* Helpende Welzijn 
* VMBO l.w.t. Zorg en Welzijn

Onze leiding zal daarom van tijd tot tijd ook geassisteerd worden door een
stagiaire. Deze stagiaire staat altijd boventallig op de groep. Zij worden
begeleid door een vaste werkbegeleider, hiervoor is op elke groep iemand
aangesteld. Zowel de stagiaires als de werkbegeleider staan onder de leiding
van een gediplomeerde praktijkopleider. De praktijkopleider voert de
gesprekken, helpt met de opdrachten en houdt de contacten met de school of
het opleidingsinstituut. De werkbegeleiders worden gecoacht door de
praktijkopleider. Een leerling/stagiaire moet ook een verklaring omtrent
gedrag overleggen.



Praktische informatie

Locatie
De Harlekijn is gehuisvest in Leersum zuid aan de Hoflaan 39. De ingang van de
Harlekijn bevindt zich aan de Dreefzijde. Onze buitenschoolse opvang 'De
Acrobaat' en peutergroep 'De Speeldoos' en 'Nijn' bevinden zich op hetzelfde
adres.

Openingstijden
Het kinderdagverblijf is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur
tot 18.00 uur.

Gesloten
Een aantal dagen per jaar is het kinderdagverblijf gesloten. Dit is op de
algemeen erkende christelijke feestdagen, op 27 april en de vrijdag na
Hemelvaartsdag. Eens in de vijf jaar op 5 mei. Daarnaast komt het een enkele
keer voor dat het dagverblijf vanwege een studiedag is gesloten. Dit is
maximaal 4 dagdelen per jaar. Wij stellen u ruim van te voren op de hoogte .

Brengen en ophalen
De ‘Harlekijn’ maakt onderscheid tussen hele en halve dagopvang.  Bij hele
dagopvang kunt u uw kind brengen tussen 8.00 en 8.45 uur en ophalen tussen
17.00 en 18.00 uur. Bij halve dagopvang kunt u uw kind aan het einde van de
ochtend ophalen tussen 12.45 en 13.00 uur en aan het begin van de middag
brengen tussen 13.00 en 13.15 uur. Ouders die gebruik willen maken van
vroege opvang vanaf 07.30 uur dienen dit apart op te geven.

U kunt zich voorstellen dat het brengen en halen van de kinderen veel drukte
met zich meebrengt. Om de rust op de groepen niet onnodig te verstoren, zijn
de breng- en ophaaltijden beperkt. Wij stellen het op prijs wanneer u met deze
tijden rekening houdt. Wanneer het een keer anders loopt overlegt u dit dan
even met de groepsleiding.



Dagindeling
Iedere baby heeft zijn eigen dagritme. Het dagverblijf probeert zoveel
mogelijk op dat ritme in te spelen. Met uw informatie lukt dat. Er is tijd en
ruimte om te knuffelen en te spelen, om in de box of het wipstoeltje de
andere kindjes te volgen. Slapen kunnen de kleintjes buiten het
groepsrumoer, in de aparte slaapkamer.

Naarmate uw kind ouder en groter wordt, kan het meedoen met de
dreumesen en de peuters. De dag ziet er zo uit:
* Om  9.15 uur eten we fruit en drinken we limonade.
* Om 11.30 uur lunchen we met brood en melk.
* Om 15.15 uur is het tijd voor nog wat fruit, danoontje of koek en limonade.

Na de lunch gaan de meeste dreumesen even slapen. De kinderen die niet
meer naar bed gaan, krijgen dan ook een moment van rust. Zij kunnen even
lekker een boekje ‘lezen’, een puzzel maken of een wat moeilijker spelletje
met de leidster doen. Ook is dit voor de wat oudere kinderen de tijd om met
ander speelgoed te spelen, waar kleinere onderdelen bij zitten en wat dus niet
mogelijk is wanneer de kleintjes op de vloer zijn. Zo krijgen de oudere
kinderen op die momenten meer uitdaging.
Als uw kind een aantal keer De Harlekijn heeft bezocht, weet het wat het kan
verwachten. Dat geeft een veilig en vertrouwd gevoel.

Meebrengen
U dient een aantal dingen mee te brengen, wanneer uw kind naar De Harlekijn
komt. Zoals:
* De kinderen dragen binnen pantoffeltjes, deze dient u zelf mee te nemen.
Wanneer u liever niet heeft dat uw kind op pantoffels loopt mag u ook een
paar extra schoentjes meenemen waar niet buiten op gelopen is. Dit hoeft
alleen bij vies weer.
* Een lege fles om de voeding of melk in te doen.
* Een tuimel- of tuitbeker, als uw kind deze gebruikt.
* Een speen wanneer uw kind deze gebruikt en eventueel een knuffeltje.
 



Voeding
Het dagverblijf zorgt voor het eten en drinken dat uw kind op een dag nodig
heeft. Elke ochtend brengt de groenteman gesorteerd vers fruit. Dit fruit
krijgen de kinderen rond 09.30 uur, voor de kleintjes wordt het in stukjes
gesneden. De grotere kinderen mogen zelf kiezen welk fruit ze willen. Bij het
fruit krijgen de kinderen siroop of diksap (afhankelijk van de leeftijd).

Tussen de middag wordt er brood gegeten. Wij serveren tarwebrood, de
slager brengt elke ochtend vers gesorteerd beleg. De kinderen eten eerst één
boterham met hartig beleg naar keuze. Daarna mogen ze een boterham met
zoet beleg. Een tweede boterham met hartig beleg is ook mogelijk. Voor het
zoete beleg hebben wij  jam, hagelslag, appelstroop en gekleurde hagelslag.
Bij het brood krijgen de kinderen een beker melk of karnemelk. Voor de
afwisseling worden af en toe ook nog crackers geserveerd. Rond 15.15 uur
krijgen de kinderen nog een tussendoortje. Dit wordt dagelijks afgewisseld
met danone, rijstwafel, rozijntjes, liga, ontbijtkoek enz. Hierbij wordt ook weer
siroop of diksap geserveerd. Mocht uw kind een bepaald dieet hebben dan
horen wij dit graag, wij kunnen dan kijken in hoeverre wij hier aan tegemoet
kunnen komen.

Een leerzaam en interactief moment
Het eetmoment moet een leerzaam, gezellig en interactief moment van de
dag zijn. Doordat wij de kinderen het meeste zelf laten doen, wanneer de
leeftijd dit toelaat, leren de kinderen hiervan. Zij mogen zelf het brood
pakken, daarna mogen zij ook het brood zelf smeren. Wij hebben hiervoor
speciale mesjes die niet gevaarlijk zijn voor de kinderen. Het beleg mag ook
zelf gekozen worden. Wanneer het zoete beleg aan de beurt is, mogen de
kinderen zelf de hagelslag op hun brood strooien of de jam op hun brood
smeren. Er wordt vanuit de leiding gesproken met de kinderen, waarbij ook
wordt gevraagd wat ze op brood willen.



Babyvoeding
In overleg met het consultatiebureau is gekozen voor babymelk Nutrilon 1 en
2. Wanneer de baby’s zover zijn dat ze fruit mogen eten wordt er vers fruit
voor hen gepureerd. Wanneer er sprake is van veel fruitsoorten die een kind
niet mag dan krijgen zij een starthapje van Olvarit. En als extra drinken
hebben we eventueel diksap. Uiteraard wordt er ook rekening gehouden met
de leeftijd waarop zij een koekje mogen, er zijn dan voor hen rijstewafels,
soepstengels of andere babykoekjes. Wanneer u wilt dat uw kind andere
voeding krijgt, dient u dit zelf mee te nemen.

Afgekolfde moedermelk
Indien moedermelk thuis wordt afgekolfd voor eigen baby, dient de moeder
tijdens het afkolven, vervoeren en opslaan van de melk hygiënische
maatregelen te nemen. Moedermelk mag alleen aan het eigen kind worden
gegeven. De kolfflesjes dienen gelabeld te worden met naam, datum en
tijdstip van afkolven. De thuis afgekolfde moedermelk dient al of niet na
invriezen, zo snel mogelijk te worden getransporteerd, bij voorkeur in een
schone koeltas of koelbox.

Warm eten
Er is een mogelijkheid om aan de kleintjes warm eten te geven. Dit moet dan
zelf worden meegegeven en kan totdat het kind brood mee gaat eten volgens
het dagprogramma. Het warme eten wordt bereid volgens de normen van de
HACCP. Na de leeftijd van 1 jaar geven wij geen warm eten meer op het
dagverblijf.



Spelen
De kinderen kunnen op het dagverblijf naar hartenlust spelen. Er is
voldoende speelgoed, waar ze uit kunnen kiezen. Daarnaast zijn er ook
groepsactiviteiten. Iedere dag lezen de leidsters verhaaltjes voor, zingen
zij liedjes en doen ze spelletjes met de kinderen. Ook stimuleren de
leidsters de kinderen in hun creatieve ontwikkeling. Samen leren ze
knippen, plakken en verven. Zo draagt De Harlekijn spelenderwijs bij aan
de ontwikkeling van uw kind. In de grote gezamenlijke speelhal is er
voldoende mogelijkheid om ander spel te doen. Bij goed weer wordt er
natuurlijk zoveel mogelijk naar buiten gegaan. De kleinere kinderen
kunnen op het terras of in de box spelen, grotere kunnen fietsen,
klauteren, rennen of in de zandbak spelen. 



Ziek?
Is uw kind ziek, dan kan het helaas niet naar De Harlekijn. Als uitgangspunt
voor koorts hanteren wij een temperatuur van 38,5°C.  Wilt u ons in dat geval
even informeren?  Mocht uw kind op het dagverblijf ziek worden, dan bellen
wij u onmiddelijk op. De leidster 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 Harlekijn 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?



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 leidsters noodzakelijk. Bij het brengen en
halen vindt er automatisch overleg met u plaats bij de overdracht van uw kind.
Daarnaast hebben wij de communicatie in drie punten gestructureerd.

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 De Harlekijn, de manier
waarop wij werken, u heeft de mogelijkheid om uw vragen te stellen en u
krijgt een rondleiding op het dagverblijf.
* 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 het
dagverblijf bezoekt.
* Op de eerste dag gaat u naar de groep waar het kind geplaatst is en hier
maakt de groepsleiding u 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.

 



Gewenningsperiode
* De gewenningsperiode gaat over het algemeen pas in op de eerste dag dat
het kind geplaatst is.
* Mocht de groepsgrootte het toelaten dan mag een kind van te voren een
paar uurtjes komen wennen.

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. Van de baby’s ontvangen wij graag het
voedingsschema en het slaapritme. De leidsters kunnen daar dan zoveel
mogelijk rekening mee houden zodat de baby het ritme van thuis aan kan
houden.

Bij kinderen tot 1 jaar wordt elke dag dat het kind het dagverblijf bezoekt
gerapporteerd via de login. Bij kinderen boven een jaar  minimaal 1 keer per
week. Bij baby’s zal dit hoofdzakelijk gaan over hun slaap- en eetritme. Bij de
oudere kinderen over de belevenissen op De Harlekijn. Ook voor
bijzonderheden over uw kind kunt u de ouderlogin gebruiken, zoals
veranderingen in het voedingsschema en overgang op aangepaste voeding.

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 De Harlekijn 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 KDV De 
Harlekijn. Om 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. 
 



Kindobservatie en ouderoverleg
Alle kinderen die het kinderdagverblijf bezoeken worden geobserveerd. Op
het kinderdagverblijf werken wij met de voor- en vroegschoolse programma’s
van de CED Groep: ‘Doen, praten en bewegen’. Hiermee worden baby’s en
peuters gevolgd en gestimuleerd op de spraak- en taal-, sociaal- en
emotionele- en motorische ontwikkeling. Deze observatielijsten kunt u inzien
en deze bespreken wij jaarlijks tijdens de 10-minuten-gesprekken met ouders.
Ook heeft ieder kind een Eerst Verantwoordelijk Pedagogisch medewerker
(EVP’er). Deze let specifiek op de ontwikkeling van het kind en is voor de
ouder het aanspreekpunt.

Mochten er bijzondere of dringende zaken zich voordoen, dan bellen wij u
tussentijds op. U kunt van uw kant in die gevallen altijd contact opnemen met
het management van De Harlekijn.

Peutervolgsysteem
Vanaf drie jaar gaan de kinderen het peutervolgsysteem in. Doel is gericht en
systematisch inzicht verkrijgen in de ontwikkeling van de peuters in je groep:
* ontwikkeling van ieder kind op de voet volgen;
* verkrijgen van meer info bij achterstand of het voorlopen van een kind;
* systematisch vastleggen van ontwikkeling;
* enkele keren per jaar eigen oordeel toetsen.

Het peutervolgsysteem kan voor leidsters een belangrijk hulpmiddel zijn.
Het systeem draagt ertoe bij dat leidsters kinderen kunnen helpen zich beter
te ontwikkelen. En omdat kinderen zich veilig en geborgen voelen bij de
leidsters, kunnen ze laten zien wat ze kunnen. Een goede vertrouwensrelatie
is van groot belang voor de ontwikkeling van het kind.

 

 



Aandachtspunten die centraal staan
* Zelfredzaamheid: in welke mate kan het kind zelfstandig activiteiten
uitvoeren. Bijvoorbeeld zelf eten, uit een beker drinken en zelf naar het toilet
gaan.
* Zelfregeling: in welke mate kan het kind zonder instructie of toezicht van
buitenaf actief bezig blijven om een bepaald doel te bereiken. Bijvoorbeeld:
kan het zich aan regels houden en kan het op zijn beurt wachten.
* Weerbaarheid: in welke mate kan het kind voor zich zelf opkomen.
Bijvoorbeeld: laat het kind over zich heen lopen of kan het zich weren in de
groep.
* Welbevinden: hoe veilig en op zijn gemak voelt het kind zich op het
dagverblijf/peuterspeelzaal. Bijvoorbeeld: neemt het ontspannen deel aan de
geboden activiteiten en beleeft het er plezier aan.
                                                                            
Onderdelen peutervolgsysteem
* Peuterobservatielijst
* De toetsen Taal, Ordenen en Ruimte.

Het Peutervolgsysteem dat wij hanteren is van de citogroep. Dit is tevens het
overdrachtssysteem naar de basisschool. Wanneer uw kind vier jaar wordt en
het dagverblijf verlaat, krijgt u van ons het peutervolgsysteem mee. U kunt dit
dan afgeven op de basisschool die het kind gaat bezoeken. Wij willen het ook
rechtstreeks voor u doorsturen naar de basisschool maar dan moet u dat ons
wel even van te voren laten weten. Uiteraard bent u zelf op de hoogte van
wat uw kind gedaan heeft want ook deze formulieren kunt u inzien en
bespreken tijdens de jaarlijkse tienminutengesprekken.

 

 



Kosten
De actuele prijzen voor opvang op De Harlekijn vindt u op onze website
www.kdvdeharlekijn.nl (onder het kopje 'Tarieven'). Brengt u uw kind om
07.30 uur? Dan wordt de 10,5 uur opvang berekend in plaats van 10 uur per
dag. Betaling dient te gebeuren voor de 20ste van de maand, het liefst door
middel van een automatische incasso. 

Wij berekenen de kosten van de opvang volgens het plaatsingscontract. Er
vindt geen verrekening plaats van dagen of dagdelen die uw kind niet kan
bezoeken op De Harlekijn, bijvoorbeeld door ziekte, vakantie, erkende
feestdagen en studiedagen.

Incidentele en flexibele opvang
U kunt een beroep doen op De Harlekijn voor incidentele opvang van uw kind.
De mogelijkheden hiervoor zijn afhankelijk van de groepsgrootte en de
groepssamenstelling op de gewenste dag. De kosten van incidentele opvang
vindt u op onze webste www.kdvdeharlekijn.nl (onder het kopje 'Tarieven
kinderopvang').

Flexibele opvang
Voor flexibele opvang kunt u bij De Harlekijn terecht. Flexibele opvang geldt
wanneer u geen gebruik maakt van vaste dagen. U dient dan minimaal twee
weken van te voren aan te geven wanneer u plaats nodig heeft en wij gaan
dan kijken of we dit in kunnen plannen. Wanneer u een opgegeven dag toch
niet nodig blijkt te hebben, dient u dit 48 uur van te voren door te geven.
Wanneer dit niet wordt doorgegeven, dan worden deze uren in rekening
gebracht. Alle uren die buiten de normale contracturen worden afgenomen
vallen in het flexibele tarief. Meer informatie hierover vindt u op onze website
(onder het kopje 'Tarieven kinderopvang'). 

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. 



Extra services

De kapper op het kinderdagverblijf 
Eens in de zes weken komt de kapper op het dagverblijf. U kind uw kind dan
laten knippen. De kosten hiervoor zijn voor 2017 12,00 euro. U kunt aan de
leiding doorgeven of het kind geknipt moet worden en hoe u het zou willen
hebben. Het bedrag kunt u ook bij hen afgeven. Wanneer u uw kind weer
ophaalt is het bij de kapper geweest.

De logopediste op het dagverblijf
Regelmatig komt de logopediste op het dagverblijf. Soms hebben leidsters
vragen over spraak- en taalontwikkeling van sommige kinderen, maar
wanneer u vragen heeft over uw kind mag u deze altijd stellen. Het liefst per
mail, dan leggen wij het voor aan de logopediste. Zij maakt dan een verslagje
met haar bevindingen en eventuele tips. 

Gezondheid
Jaarlijks wordt de gezondheid op het kinderdagverblijf geïnventariseerd. Dit
gebeurt met de Methode voor de kinderdagverblijven LCHV Landelijk
Centrum Hygiëne en Veiligheid. Na de risico-inventarisatie wordt er een plan
van aanpak gemaakt en een gezondheidsverslag.
Wanneer u dit wilt inzien is dat mogelijk, vraag ernaar bij Tanja. Om de
gezondheid zoveel mogelijk te waarborgen hebben wij te maken met een
streng beleid ten aanzien van hygiene.
De teams bespreken maandelijks op het teamoverleg of er nog extra
aandachtspunten zijn. Op deze punten wordt dan onmiddellijk actie
ondernomen. 

 



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. Met
de kleine kinderen wordt er regelmatig geoefend op een speelse manier. We
hebben een liedje en wanneer dat gezongen wordt pakken alle kinderen de
brandslang vast en lopen achter de leidster aan naar buiten. Ook aan de niet
lopende kinderen is gedacht. In elke slaapkamer staat een evacuatie-bed. Hier
kunnen alle kleinere kinderen in en dit bed kan naar buiten gereden worden.
De Harlekijn beschikt alle leiding over een BHV-diploma.  

Verzekering
De Harlekijn heeft een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten
voor het kinderdagverblijf. Tijdens het verblijf op het kinderdagverblijf zijn de
kinderen, de leidsters en de stagiaires verzekerd. Ook tijdens eventuele
uitstapjes met de kinderen buiten het terrein van het dagverblijf is de dekking
gegarandeerd.

Interne Klachtencommissie
Wat te doen u als ouder een klacht heeft over bijvoorbeeld de voeding,
leiding of andere zaken aangaande de opvang van uw kind. Allereerst
bespreekt u de klacht met de leidster zelf. Wanneer u er met die leidster niet
uit kunt komen dan zal er een gesprek volgen met het management, de
leidster en u als ouder. Mocht het dan nog niet lukken om tot een oplossing te
komen dan zal een bestuurslid worden ingeschakeld. Nog een stapje verder is
dan de onafhankelijke klachtencommissie van de Harlekijn. Deze bestaat uit
drie ouders.

Externe Klachtencommissie
Als stichting zijn we aangesloten bij het Skk. Stichting Klachtencommissie
Kinderopvang. Wanneer u vindt dat u met uw klacht bij ons geen gehoor vindt,
kunt u deze klacht via deze stichting laten gaan. Bij het management kunt u
vragen naar het klachtenreglement van de stichting.



Vergunningen
De Stichting heeft een gemeentelijke vergunning voor de exploitatie van een
kinderdagverblijf. Wij zijn opgenomen in het Landelijk kinderopvangregister.
Het LKR nummer van het kinderdagverblijf is: 829968040. 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              Wendy Meerbeek
Hoofd Kinderdagverblijf De Harlekijn     Marketing & Communicatie
tanja@kdvdeharlekijn.nl                              wendy@kdvdeharlekijn.nl
info@kdvdeharlekijn.nl                                info@kdvdeharlekijn.nl
Telefoonnummer (0343) 452911              Telefoonnummer (0343) 452911

Stichting  Kinderopvang De Harlekijn
Postadres: Hoflaan 39
3956 DE  Leersum

                                                                             

 


