Huisregels Kinderopvang de Regenboog
Omgangsvormen
Kinderopvang de Regenboog 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.
Vraagstukken rond uw kind bij Kinderopvang de Regenboog
Mocht u zich zorgen maken over uw kind, dan kunt u bij ons terecht. Schroom niet deze zaak
bespreekbaar te maken bij de pedagogisch medewerkers van uw kind of de directie. Andersom zullen
wij ook met u in contact treden als wij ons zorgen maken over uw kind.
Openingstijden
1. Het kinderdagverblijf is open van maandag tot en met vrijdag van 07:30 uur tot 18:30 uur.
2. De buitenschoolse opvang (BSO) is:
 in de schoolweken open aansluitend op het schoolrooster
 in de schoolvakanties geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 07:30 tot 18:30
uur;
 tijdens studiedagen en ADV dagen van de school geopend van 07:30 tot 18:30 uur.
3. Op 5, 24 en 31 december sluit Kinderopvang de Regenboog om 17:30 uur.
4. Het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang zijn gesloten op algemeen erkende
feestdagen en op één studiedag per jaar. Aan het begin van elk kalenderjaar wordt de datum
van de studiedag voor het jaar bekendgemaakt.
5. Kinderopvang de Regenboog heeft het recht om de levering van producten stop te zetten op
basis van bedrijfseconomische redenen. Dit wordt minimaal 6 maanden van tevoren gemeld
aan de ouders/verzorgers als er geen alternatief product geboden kan worden. Als er wel
een redelijk alternatief geboden kan worden, zal Kinderopvang de Regenboog de
ouders/verzorgers minimaal 2 maanden van tevoren te informeren.
Afwijkende schooltijden voor de BSO
Als gevolg van studiedagen of andere activiteiten kunnen de scholen soms afwijken van hun normale
rooster, met als gevolg dat de schooldag eerder eindigt of zelfs helemaal komt te vervallen. In het
geval dat deze roosterafwijkingen bij ons bekend zijn, passen wij zondermeer onze openingstijden
hierop aan. Als dit echter niet het geval is, dient u als ouder ons hierover te informeren.
Meldt het uiterlijk 14 dagen van tevoren, zodat wij in de gelegenheid zijn de openingstijden van de
buitenschoolse opvang overeenkomstig aan te passen. Afhankelijk van het soort contract wat u heeft
afgesloten brengen deze afwijkende openingstijden wel/geen kosten voor u met zich mee. Na
schoolreisjes en sportdagen is Kinderopvang de Regenboog weliswaar open, maar dient u zelf voor
vervoer van school of van het sportveld naar Kinderopvang de Regenboog te zorgen. Dit omdat de
ophaaltijd en/of ophaallocatie afwijkend zijn en de ervaring geleerd heeft dat het programma op dit
soort dagen vaak anders verloopt dan de school gepland heeft.
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Huisregels alfabetisch
Aanmelding kinderdagverblijf (KDV)
Een kind vroegtijdig inschrijven voor een plaats in het KDV vergroot de kans dat Kinderopvang de
Regenboog kan voorzien in de vraag van de ouders. Inschrijven voor het kinderdagverblijf is mogelijk
vanaf het moment dat u een kindje verwacht.
Aanmelding buitenschoolse opvang (BSO)
Maakt uw kind gebruik van het KDV, dan staat hij/zij niet automatisch ingeschreven voor de BSO.
Hiervoor is een aparte inschrijfprocedure. Kinderen kunnen ingeschreven worden voor de BSO vanaf
de leeftijd van twee jaar. Een inschrijfformulier is aan te vragen bij Kinderopvang de Regenboog,
telefonisch of via e-mail.
Aanwezigheid melden
In verband met de personeelsplanning verzoeken wij u de pedagogisch medewerkers te informeren
als uw kind, na een periode van afwezigheid als gevolg van ziekte, vakantie of anderszins,
Kinderopvang de Regenboog weer gaat bezoeken. Het liefst zodra u weet wanneer doch uiterlijk een
dag vantevoren. U kunt de pedagogisch medewerkers bereiken via het nummer van Kinderopvang de
Regenboog.
Aansprakelijkheid en verzekeringen
Voor alle kinderen die gebruik maken van opvang en al het personeel van Kinderopvang de Regenboog
is een ongevallen- en WA-verzekering afgesloten. Kinderopvang de Regenboog is niet aansprakelijk
voor het wegraken of beschadigen van kleding of meegebracht speelgoed.
Afwezigheid melden
Mocht uw kind Kinderopvang de Regenboog niet bezoeken, dan verwachten wij van u dat u dit voor
8.30 uur aan ons doorgeeft. Zo wordt voorkomen dat er verwarring ontstaat op de groep en bij het
ophalen van school bij BSO kinderen.
Algemene voorwaarden
http://www.kinderopvangderegenboog.nl/site/algemenevoorwaarden
Allergieën
Is uw kind allergisch, meldt dit bij de pedagogisch medewerkers en vul dit in op het kindformulier
waarop u kunt aangeven wat van belang is ten aanzien van de allergie van uw kind.
Bij allergieën die levensbedreigend kunnen worden is een aanvullende plaatsingsovereenkomst nodig.
Auto parkeren
Het is uitsluitend toegestaan uw auto te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken. Het is
ten strengste verboden uw voertuig voor korte of lange duur buiten de parkeervakken voor ons pand
te plaatsen. Mocht er een calamiteit zijn dan vormt uw voertuig een obstakel voor de verschillende
hulpdiensten.
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Bereikbaarheid ouders
Zorg dat wij u altijd kunnen bereiken voor overleg. Geef wijzigingen van telefoonnummers (evenals
een reserve telefoonnummer) en andere gegevens altijd direct door aan de pedagogisch
medewerkers. Deze zullen de wijziging vermelden op het kindformulier van uw kind en u vragen
hiervoor een paraaf te zetten. De pedagogisch medewerkers zorgen dat wijziging door de
administratie verwerkt wordt.
Brengen en ophalen van uw kind
Zolang u samen met uw kind in het gebouw of op het terrein van Kinderopvang de Regenboog
verblijft, bent u zelf verantwoordelijk voor uw kind. In verband met de veiligheid voor de kinderen
zorgt u ervoor dat u het hek achter u sluit als u uw kind komt brengen of halen. Ook het sluiten van
de deur bij het ophalen en wegbrengen van uw kind is voor de veiligheid van de kinderen. Bij
binnenkomst zorgt u voor het opbergen van de jas van uw kind in de luizenzak.
Uw kind of andere kinderen snoep of andere etenswaren geven zolang u in het gebouw of op het
terrein van Kinderopvang de Regenboog bent is niet toegestaan.
Het kan voorkomen dat u uw kind door een ander laat ophalen. Uit veiligheidsoverwegingen dient u
persoonlijk aan de pedagogisch medewerkers van uw kind door te geven door wie uw kind opgehaald
wordt. De pedagogisch medewerkers laat uw kind anders niet met derden meegaan.
Op verzoek van de pedagogisch medewerkers moet de persoon zich (indien nodig) kunnen legitimeren
middels een geldig legitimatiebewijs.
Kinderopvang de Regenboog hanteert geen vaste breng- en haaltijden. U kunt uw kind brengen en
ophalen tussen 7.30 en 18.30 uur.
Calamiteiten
Bij calamiteiten kan het nodig zijn om het gebouw te ontruimen. Dit gebeurt uit voorzorg of omdat
er direct gevaar is voor de kinderen en anderen die zich bij Kinderopvang de Regenboog bevinden.
Wanneer er besloten wordt tot een ontruiming laten wij een alarmsignaal klinken, of delen de
pedagogisch medewerkers u dit mee. Zodra dit het geval is, verlaat u op rustige wijze het pand. U
volgt gedurende een calamiteit altijd instructies op van het personeel van Kinderopvang de
Regenboog. Eventueel evacueren wij de kinderen naar een andere locatie. Zodra dit het geval is
worden ouders op de hoogte gesteld en verzocht hun kinderen te komen halen. Meldt altijd aan de
pedagogisch medewerker als u uw kind meeneemt.
Dieren
Dieren, zoals huisdieren, zijn niet toegestaan in het gebouw en op het buitenterrein van
Kinderopvang de Regenboog wanneer de kinderen buiten spelen. Dit in verband allergieën en een
aantal veiligheids- en gezondheidsaspecten.
Directeur
De directeur is eindverantwoordelijk voor de algehele gang van zaken op het kindercentrum. Bij de
directeur kunt u met al uw vragen terecht waarvoor u niet bij de pedagogisch medewerkers terecht
kunt.
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Eten
Op het KDV zijn er vaste tijden voor het eten. Tijdens het eten zitten de kinderen en de
pedagogisch medewerkers aan tafel. Vooraf wordt het liedje smakelijk eten gezongen. Dit is een
vast ritueel en een moment van rust.
Eindevaluatie
Als uw kind het KDV of de BSO verlaat, vindt een eindevaluatie op de groep plaats.
Fiets parkeren
Mocht u uw fiets willen parkeren bij Kinderopvang de Regenboog, plaats deze dan buiten de
kinderspeelplaats van Kinderopvang de Regenboog.
Fopspeen
Kinderen mogen hun speentje van thuis meenemen naar Kinderopvang de Regenboog. Heeft uw kind
een nieuwe speen, geef dit dan door aan de pedagogisch medewerkers. U bent zelf verantwoordelijk
voor het uitkoken en tijdig vernieuwen van het speentje. Controleer de speen regelmatig op
scheurtjes. Omdat er kans bestaat op verstikking door het gebruik van een kapotte speen, mogen
spenen met scheurtjes niet gebruikt worden bij Kinderopvang de Regenboog.
Groeiboek
Als kinderen acht maanden worden, wordt er door de pedagogisch medewerkers gestart met het
maken van een groeiboek. Hierin komen verhaaltjes, knutsels, foto’s e.d. van uw kind. Als uw kind
Kinderopvang de Regenboog verlaat wordt het groeiboek mee naar huis gegeven. Tussentijds mag u
het groeiboek altijd even inkijken.
Pedagogisch medewerkers
Iedere groep heeft vaste pedagogisch medewerkers. De eisen die wij aan pedagogisch medewerkers
stellen, zijn conform de CAO kinderopvang en het convenant kwaliteit voor de branche kinderopvang.
Alle pedagogisch medewerkers hebben de basiscursus kinder-EHBO en reanimatie gevolgd, welke ook
elk jaar herhaald wordt.
De pedagogisch medewerkers werken zoveel mogelijk op vaste dagen, wat de continuïteit in de groep
bevordert. Natuurlijk kunnen de pedagogisch medewerkers afwezig zijn door het opnemen van vrije
dagen of ziekte. Voor deze situaties hebben wij invalkrachten in dienst. Wij begrijpen dat de
afwezigheid van pedagogisch medewerkers in sommige gevallen vervelend kan zijn voor u en uw kind,
daarom zorgen vaste invalpedagogisch medewerkers voor een zo groot mogelijke continuïteit.
Hoofdluis
Hoofdluis is een ongemak dat zich makkelijk en snel kan verspreiden. Daarom hebben wij voor elk
kind een luizencape. Deze hangt aan de kapstok.
Als een kind hoofdluizen heeft is de kans groot dat deze terecht komen op de kraag of nekpartij van
de jas. Doordat jassen het meest van de tijd tegen elkaar hangen op de kapstokken bestaat er een
grote kans dat de luis zijn weg vervolgt naar de buurman/vrouw. Deze weg wordt nu afgesneden
middels een luizenzak. Luizen kunnen niet springen of vliegen!
Wanneer er eenmaal bij een kind hoofdluis is geconstateerd en om deze verspreiding zoveel mogelijk
te beperken, vragen wij de ouders dit thuis te behandelen. Stel de pedagogisch medewerkers op de
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hoogte, zodat zij extra alert kunnen zijn. U kunt het protocol opvragen bij de pedagogisch
medewerkers. Zodra in Kinderopvang de Regenboog hoofdluis geconstateerd wordt, zal dit gemeld
worden door de groepsleiding en overleggen wij met de ouders over de behandeling. Uit voorzorg
worden alle andere kinderen onderzocht en alles in Kinderopvang de Regenboog schoongemaakt en
gewassen.
Kennismaken en wennen
Voordat uw kind geplaatst wordt, vindt eerst een kennismakingsgesprek op de groep plaats. Tijdens
dit gesprek komen een aantal algemene zaken aan de orde. Natuurlijk is er ruimte voor al uw vragen
en gaan we uitgebreid in op de specifieke kenmerken en gewoonten van uw kind. Tijdens dit gesprek
zullen o.a. afspraken worden gemaakt over de wenperiode. Zo kunnen u en uw kind kennis maken en
vertrouwd raken met de dagelijkse gang van zaken binnen ons kindercentrum.
Kinderen met extra zorgbehoefte
Kinderopvang de Regenboog biedt geïntegreerde kinderopvang, dat wil zeggen dat in ons
kindercentrum kinderen met en zonder extra zorgbehoefte kunnen verblijven. Wij sluiten geen enkel
kind bij voorbaat uit; wij onderzoeken altijd de mogelijkheden voor plaatsing. Het idee hierachter is
dat juist kinderen met extra zorgbehoefte gebaat zijn bij “het gewone” en dat je hiermee de nadruk
legt op hun mogelijkheden en niet op hun beperkingen.
Kinderwagens stallen
Wegens ruimtegebrek, dus uit veiligheidsoogpunt, kunt u uw kinderwagen niet bij Kinderopvang de
Regenboog achterlaten. Beter is het dus om niet met de kinderwagen naar Kinderopvang de
Regenboog te komen of de kinderwagen weer mee naar huis te nemen.
Kinderziekten en epidemieën
Bij een uitbraak van een kinderziekte of epidemie raadplegen wij de GGD en handelen wij minimaal
conform de voorschriften en adviezen van deze organisatie. Wij zullen u door middel van een flyer
op de hoogte houden welke ziekte er heerst binnen het kindercentrum.
Meldt altijd aan de pedagogisch medewerkers als uw kind een kinderziekte heeft, of als u dit
vermoedt.
Klachten
Zie http://www.kinderopvangderegenboog.nl/site/klachtenregeling
Kleding
De kinderen spelen intens bij Kinderopvang de Regenboog en doen mee met verschillende activiteiten
met bijvoorbeeld zand, verf of lijm. Houdt u hier rekening mee bij het kleden van uw kind. Wij
proberen te voorkomen dat kleding beschadigt of vuil wordt door verf of lijm. Zo dragen de kinderen
schorten tijdens het verven. Desondanks kan het gebeuren dat kleding vuil wordt. Kinderopvang de
Regenboog kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. De verf- en lijmproducten die wij
gebruiken zijn in de meeste gevallen uitwasbaar. Onze pedagogisch medewerkers geven u graag tips
hoe om te gaan met verf en lijmvlekken.
In verband met verstikkingsgevaar zijn kledingstukken waarin touwtjes rond de hals zitten niet
toegestaan. Kinderen kunnen tijdens hun spel hiermee ergens achter blijven haken. Dit geldt ook
voor andere touwtjes en strikjes, langer dan 22 centimeter op andere plaatsen aan kledingstukken.
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U dient zorg te dragen dat er tenminste één stel schone kleren in het mandje van uw kind aanwezig
is. Het is daarom van belang elke dag in het mandje van uw kind te kijken of er iets gewassen of
aangevuld moet worden.
In de winter mogen de kinderen pantoffels meenemen. Ook laarzen voor het buiten spelen. Wel
graag de naam van uw kind in de jassen, laarzen en pantoffels zetten.
Bij mooi zomerweer mag zwemkleding niet ontbreken.
Luiers
Luiers worden geleverd door Kinderopvang de Regenboog. We gebruiken één merk luiers. Mocht u de
voorkeur geven aan een ander merk, geef dit dan door aan de pedagogisch medewerkers. U dient er
dan zelf voor te zorgen dat aan het begin van iedere opvangdag 5 luiers op voorraad zijn in het
mandje van uw kind. Deze luiers dient u zelf aan te schaffen. Voor het gebruik van eigen luiers wordt
geen restitutie verleend.
Maaltijden en tussendoortjes
Eten en drinken wordt verzorgd door Kinderopvang de Regenboog. Iedere dag krijgt uw kind vers
fruit, een broodmaaltijd en verschillende tussendoortjes. In overleg is het mogelijk om over
individuele wensen, zoals een speciaal dieet, afspraken te maken. Dit geldt ook voor wensen
betreffende vegetarisch voedsel. Kinderopvang de Regenboog gaat ervan uit dat kinderen die ’s
ochtends na 8.00 uur gebracht worden thuis hebben gegeten. Voor kinderen die om 7.30 uur
gebracht worden kunt u eventueel zelf boterhammen meebrengen. Drinken is op de groep aanwezig.
Mandje/zak
Alle KDV kinderen hebben een eigen mandje en de BSO kinderen een eigen zak. Hierin kunnen
persoonlijke dingen zoals kleding en knuffels worden bewaard. Ook vindt u hierin de post van
Kinderopvang de Regenboog.
Medicijnen
Het kan zijn dat uw kind medicijnen gebruikt. Om te zorgen dat de toediening hiervan goed
uitgevoerd wordt, maken wij gebruik van een medicijnovereenkomst. In deze overeenkomst wordt de
wijze van toediening en de dosering vastgelegd.
Zorg dat u het medicijn beschikbaar stelt in de originele verpakking inclusief de gebruiksaanwijzing
en dat de houdbaarheidsdatum niet overschreden is.
Paracetamol
Paracetamol wordt veel gebruikt bij kleine kinderen, o.a. bij het doorkomen van tanden en kiezen
(al dan niet met koorts), na een inenting of bij pijn of koorts zonder directe aanleiding. Op advies
van de GGD wordt door de pedagogisch medewerkers geen paracetamol toegediend. Koorts heeft
namelijk altijd een oorzaak, die vaak niet direct aan te tonen is. Stel dat het kind ernstig ziek wordt
en de koorts is onderdrukt met paracetamol, kan het kinderdagverblijf aansprakelijk worden
gesteld. Indien ouders ’s ochtends thuis een kind paracetamol geven, ligt de verantwoording daarvan
bij de ouder. Het is ouders niet toegestaan om gedurende de dag op het kinderdagverblijf zelf het
kind paracetamol (tablet of zetpil) te geven om het kind op het kinderdagverblijf te kunnen laten.
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Minimumafname van twee dagdelen of 1 hele dag op het KDV
Op het KDV worden de kinderen bij structurele en flexibele opvang voor minimaal 2 dagdelen of 1
hele dag geplaatst. Deze regel stelt kinderen beter in staat te wennen aan de groep, de groepsregels
en de groepsleiding én stelt de groepsleiding beter in staat om een goede band op te bouwen met elk
individueel kind.
Bovendien hebben kinderen als ze minimaal 2 dagdelen komen, voordeel van alles wat ze kunnen leren
op de groep. Hoe vaker een kind komt, hoe meer kans het heeft om vriendjes te maken. Het hebben
van vriendjes is belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Als kinderen elkaar niet kennen,
gaat veel energie naar het begrijpen van wat er allemaal om hen heen gebeurt. Als kinderen met een
vriendje spelen, spelen ze op een hoger niveau dan met een onbekend kind. Tevens leren kinderen
meer van een Uk & Puk thema als ze vaker komen. Uk & Puk zorgt er op een speelse manier voor dat
kinderen bekend raken met de begrippen en verder komen in hun ontwikkeling. Door (samen)spelen en
interactie met andere kinderen en volwassenen krijgen gebeurtenissen en voorwerpen betekenis. Het
KDV is op die manier een goede voorbereiding op de basisschool.
Mishandeling of vermoedens hiervan
Kindermishandeling of vermoedens hiervan worden gemeld bij het Advies en Meldpunt
Kindermishandeling. Tevens zal Kinderopvang de Regenboog 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.
Mondelinge overdracht
De overdracht is het moment dat de pedagogisch medewerker en ouders elkaar informeren over hoe
het thuis en bij Kinderopvang de Regenboog is gegaan. Dit zal altijd mondeling zijn bij het halen en
brengen van uw kind. Door goed op de hoogte te zijn over wat er met uw kind is gebeurd, kunnen
beide partijen goed inspelen op de behoeftes van uw kind. Als u een goed verslag over de dag van uw
kind wilt van de pedagogisch medewerkers, moet u er rekening mee houden 10 minuten voor
sluitingstijd aanwezig te zijn.
Mocht u de behoefte hebben om uitgebreider met de pedagogisch medewerkers te spreken, dan
kunt u hiervoor een afspraak maken.
Nieuwsbrief
Elke zes weken wordt de Nieuwsbrief van Kinderopvang de Regenboog gemaakt. Hierin wordt zowel
intern als extern nieuws betreffende de kinderopvang vermeld. U ontvangt de nieuwsbrief via mail.
Ongeval tijdens opvang
Wanneer er zich een ongeval met uw kind voordoet is de procedure als volgt:Meestal gaat het om
kleine ongelukjes als botsingen, vallen etc. waarbij blauwe plekken of bulten het letsel zijn. U wordt
aan het einde van de dag hierover geïnformeerd.
Wanneer het een groter ongeval is (bijv. gat in het hoofd) zal de groepspedagogisch medewerker in
1e instantie eerste hulp verlenen. Wanneer een bezoek aan een arts gewenst is zal de pedagogisch
medewerker contact met u opnemen en overleggen wie er met uw kind de arts gaat bezoeken.
Bij Kinderopvang de Regenboog worden alle ongevallen, groot en klein, geregistreerd. Hierbij wordt
het ongeval beschreven, welk letsel het kind heeft opgelopen, wat en wie behandeld heeft en hoe we
dit ongeval in het vervolg kunnen voorkomen. Aan het einde van elk jaar worden alle ongevallen
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geïnventariseerd en geëvalueerd in de oudercommissievergadering. Ook zal deze inventarisatie bij
de jaarlijkse controle van de GGD worden besproken.
Oudercommissie
Kinderopvang de Regenboog heeft een oudercommissie. Deze bestaat uit een groep van enthousiaste
ouders die zich inzetten voor de belangen van ouder en kind. Vanuit de wet op de kinderopvang heeft
de oudercommissie het recht Kinderopvang de Regenboog te adviseren over de volgende
onderwerpen:
 pedagogisch beleidsplan
 voedingsaangelegenheden
 risico inventarisatie veiligheid en gezondheid
 openingstijden
 prijs van de kinderopvang
 kwaliteitsbeleid met betrekking tot: aantal kinderen per pedagogisch medewerker,
groepsgrootte, opleidingseisen beroepskrachten in opleiding.
Wat doet de OC?
Naast het adviseren van Kinderopvang de Regenboog organiseert de oudercommissie een aantal vaste
activiteiten, zoals de ouderavond en de dag van de pedagogisch medewerker. De activiteiten en de
werkwijze van de oudercommissie zijn vastgelegd in het oudercommissiereglement.
Eens per kwartaal vergadert de voltallige OC. Contact OC: ocelst@kinderopvangderegenboog.nl of
ocrhenen@kinderopvangderegenboog.nl
Oudergesprekken
Conform het pedagogisch beleid van Kinderopvang de Regenboog vindt elk jaar, tussen u en de
verzorgleid(st)er van uw kind, een gesprek over uw kind plaats. In dit oudergesprek informeert de
pedagogisch medewerker u over het welbevinden van uw kind op het kindercentrum aan de hand van
een persoonlijke ontwikkelingslijst. Ook kunt u de medewerker informeren hoe het met uw kind thuis
gaat.
Overgang naar de buitenschoolse opvang
Uw kind wordt 4 en gaat naar de basisschool. Tijd voor een nieuwe stap!
U wilt graag gebruik gaan maken van de BSO, maar hoe kunt u dit het beste regelen?
Wij adviseren u uw kind tijdig, (zo rond de 3,5 jaar), in te schrijven voor de BSO
Uw inschrijving wordt dan in behandeling genomen en u ontvangt een plaatsingsbevestiging.
Tegen de tijd dat uw kind 4 jaar wordt, vindt er een overgangsgesprek plaats tussen de pedagogisch
medewerker van het KDV, een pedagogisch medewerker van de BSO en u als ouder. U ontvangt bij
dit gesprek alle informatie over de BSO en de tijd op het kinderdagverblijf zal officieel worden
afgesloten. Tevens kunnen er wenafspraken worden gemaakt.
U hoeft het KDV niet op te zeggen, dit traject stopt automatisch als uw kind 4 jaar wordt.
Pesten
Ieder kind is wel eens het slachtoffer van een pesterijtje. Mocht een kind structureel het
slachtoffer zijn van pesten dan heeft dit schadelijke gevolgen voor de ontwikkeling van het kind.
Door de voortdurende aandacht voor de relatie tussen kinderen en tussen kinderen en pedagogisch
medewerkers is er een veilig klimaat bij Kinderopvang de Regenboog. Hierdoor is pesten
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bespreekbaar en komt daardoor weinig voor. In die gevallen dat er vastgesteld wordt dat er gepest
wordt, worden er speciale maatregelen getroffen om een einde te maken aan het pesten. Mocht u
het vermoeden hebben dat uw kind pest of gepest wordt, bespreek dit dan met ons.
Privacy
Regelmatig zullen er foto's en/of video-opnames van de kinderen worden gemaakt, bijvoorbeeld
tijdens speciale activiteiten. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit schriftelijk aangeven
zodat wij hier rekening mee kunnen houden.
Roken
Wij zijn van mening dat roken en kinderen niet samengaan, daarom is het in de gebouwen en op het
buitenterrein niet toegestaan te roken.
Ruilen van een opvangdag
Welke dagen kunnen geruild worden?
o Een reguliere opvangdag (bijv. u wilt i.p.v. van uw vaste maandag eenmalig ruilen met de
donderdag)
o Als een nationale feestdag valt op de vaste opvangdag van uw kind
o Als uw kind een dagje ziek is (dit geldt niet voor een langere ziekteperiode). De ziektedag
moet wel binnen 4 weken gecompenseerd worden
o Als onze eigen jaarlijkse studiedag valt op de vaste opvangdag van uw kind, waarop onze
locaties gesloten zijn
Welke dagen kunnen niet geruild worden?
o Ruilen kan niet in plaats van vakantiedagen van uw kind
Voorwaarden aan het gebruik van ruildagen:
o Het ruilen van dagen is kosteloos en is onbeperkt mogelijk
o U maakt een ruilafspraak altijd vooraf . Ruilen kan niet met terugwerkende kracht (behalve
bij ziektedagen)
o Een ruildag kan binnen een tijdsbestek van vier weken opgenomen worden en kan dus ook vier
weken voor tijd aangevraagd worden
o Een dag kan niet geruild worden wanneer een kind voor de te ruilen dag niet is
afgemeld.
o Ruildagen gelden per kind, dus het is niet mogelijk om dagen of uren van het ene kind voor
het andere kind te gebruiken
o De bezetting van de groep moet het toestaan. We willen de maximale groepsgrootte niet
overschrijden
o U bespreekt een verzoek voor een ruildag met de groepsleiding. De groepsleiding kan soms
pas op het laatste moment toezeggen of het lukt. Dit heeft er mee te maken dat een ander
kind op de groep misschien door ziekte niet komt, waardoor een extra kind op het laatst
geplaatst kan worden.
Schriftje baby’s
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Voor baby’s houden we tot de leeftijd van acht maanden een schriftje bij waar vooral het voedingsen slaapschema in bij wordt gehouden. U kunt in het schriftje ook zelf belangrijke zaken aangeven. U
kunt zelf een schriftje kopen en meebrengen.
Sieraden
Het dragen van sieraden door kinderen onder de vier jaar raden wij sterk af. Kinderopvang de
Regenboog is niet verantwoordelijk voor mogelijk letsel ten gevolge van het dragen van een sieraad.
Ook voor beschadiging of verlies kan Kinderopvang de Regenboog niet aansprakelijk gesteld worden.
Slapen
Kinderen, tot de leeftijd van ongeveer twee jaar, slapen in een slaapzak (zomer- of winterzak) die
door Kinderopvang de Regenboog wordt aangeschaft. Deze blijft op het KDV en wordt door het KDV
gewassen.
Wij laten de baby's niet op hun buik slapen, daar de kans op wiegendood door het buik slapen 4 of 5
maal groter is dan gemiddeld. Wij hanteren het protocol wiegendood, waarin alle richtlijnen en
maatregelen staan m.b.t. het slapen bij Kinderopvang de Regenboog. Als u zich hierin niet kunt
vinden, kunt u een verklaring tekenen waarin wordt aangegeven waarop u wilt afwijken van het
protocol. De verklaring wordt in tweevoud opgemaakt en door u als ouder ondertekend.

Speelgoed van thuis meenemen
Het meegeven van eigen speelgoed raden wij af. Ons motto is samen spelen, samen delen waardoor
wij niet kunnen garanderen dat het speelgoed niet wordt beschadigd of kwijtraakt.
Stagiaires
Wij bieden leerlingen van verscheidene opleidingen (meestal op mbo niveau), de mogelijkheden het
vak te leren d.m.v. een stageplaats. Per groep kan er dus een stagiaire het team versterken.
Strippenkaart
Met de strippenkaart kunt u extra opvang inkopen. Mocht u incidenteel een extra opvangdag willen,
meldt dit dan bij de pedagogisch medewerker van uw kind. Wij houden met de groepsbezetting
rekening met het feit dat ruilen en extra opvang (bijna) altijd mogelijk moet zijn.










De strippenkaart is bedoeld voor incidentele of aanvullende opvang.
De omvang van een strippenkaart loopt uiteen van 20 tot 60 uur.
De strippenkaart kan gebruikt worden voor zowel het KDV als de BSO.
De strippenkaart mag door alle kinderen in het gezin gebruikt worden.
De prijs van de kaart is gerelateerd aan het af te nemen aantal uren (zie tarievenlijst).
De strippenkaart wordt op de groep bij de kindgegevens bewaard.
Strippenkaarten zijn na aanschaf niet meer voor geld inwisselbaar.
Iedere kaart is onbeperkt geldig.
Of opvang mogelijk is, wordt altijd bepaald door het aanwezige aantal kinderen op de
aangevraagde dag in de groep: het maximaal toegestane kinderen in een groep kan niet
overschreden worden.

Werkwijze
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U kunt een aanvraag voor opvang doen via de mail van Kinderopvang de Regenboog.
Voor een goede planning adviseren wij u zo tijdig mogelijk de opvang aan te vragen.
Eenmaal aangevraagde uren kunt u tot 48 uur vooraf annuleren. Is dit niet het geval dan
wordt op de groep een aantekening gemaakt en de uren alsnog als gebruikt aangemerkt.
 Op de dag van gebruik parafeert u samen met de pedagogisch medewerker de gebruikte
uren.
 Het aftekenen van de uren op de strippenkaart gaat als volgt:
 Gebruik van 0 tot ½ uur wordt een half uur afgetekend op de strippenkaart.
 Tussen ½ uur en 1 uur wordt 1 uur afgetekend
 enz.




Te vroeg brengen of te laat ophalen
Natuurlijk kan het een keer voorkomen dat u uw kind voor of na de door u aangevraagde opvangtijden
komt brengen of halen, omdat u eerder naar uw werk moet of dat u later bent door onvoorziene
omstandigheden. Zolang dit een keertje voorkomt, is dit geen probleem.
Wanneer dit echter structureler voorkomt en de opvangtijden misschien niet aansluiten op uw
werktijden, kunt u een wijziging in uw contract aanvragen voor vervroegde of verlengde opvang.
Als u geen gebruik wilt maken van vervroegde of verlengde opvang en u uw kind toch meer dan eens
te vroeg of te laat brengt of haalt zijn we genoodzaakt een toeslag per keer van € 5,00 per kwartier
te berekenen. Dit is vooral om de loonkosten van de leidsters voor “overwerk” te bekostigen.
Traktatie
Wij vinden het gewenst dat de eventuele traktaties die de kinderen uitdelen verantwoord, veilig en
gezond zijn. Overlegt u vooraf met de pedagogisch medewerkers, deze geven u ook graag tips.
Uitstapjes met de kinderen
Wanneer we uitstapjes met de kinderen maken is altijd minimaal één groepspedagogisch medewerker
aanwezig. Voor kleine uitstapjes naar bijv. de supermarkt of de speeltuin maken we gebruik van
wandelwagens of de bolderkar. Bij grotere uitstapjes (bijvoorbeeld met het openbaar vervoer) is de
regel dat er 1 begeleider op 2 kinderen is.
Tijdens vakanties maken kinderen van de BSO vaker uitstapjes. De verhouding begeleiders/kinderen
is dan 1 op 5 voor kinderen tot 8 jaar en 1 op 7 voor kinderen van 8+. Bij twijfel wordt eerst met de
ouders overlegd. Veiligheid gaat voor alles, dus we zullen eerder teveel dan te weinig personeel
inzetten.
Veiligheid en vergunningen
Vanuit de gemeente zijn er richtlijnen opgesteld voor de veiligheid van de accommodatie. Hieruit
voortvloeiend krijgt Kinderopvang de Regenboog minimaal 1x per jaar controle vanuit de GGD wat
betreft de hygiëne en de veiligheid. We zijn jaarlijks verplicht een risico-inventarisatie op te maken.
Tevens komt de brandweer 1x per jaar controleren of het gebouw nog in goede staat is en voldoet
aan de gestelde brandveiligheidseisen. De locatie beschikt daartoe over brandblusapparatuur, dat
jaarlijks wordt geïnspecteerd.
In het kader van de Wet Kinderopvang heeft de gemeente een register opgesteld. De Wet
Kinderopvang verplicht kindercentra zich te laten registreren door de gemeente.
Alleen als er gebruik wordt gemaakt van geregistreerde kinderopvang hebben ouders recht op de
kinderopvangtoeslag.
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Wijzigen van opvangdagen
Als u de opvangdagen van uw kind structureel wenst te wijzigen, dient u dit schriftelijk kenbaar te
maken. Wilt u minder opvangdagen dan dient u een opzegtermijn van twee maanden in acht te nemen.
Uitbreiding en wijziging van de dagen kan alleen als de bezetting dit toelaat. Indien de wijziging
zondermeer doorgevoerd kan worden, krijgt u van ons een wijzigingsovereenkomst. Is het echter
niet of nog niet mogelijk dan nemen wij contact met u op.
Ziek zijn
Kinderen in de kinderopvang kunnen ziek worden. Kinderopvang de Regenboog heeft een ziektebeleid
opgesteld, waarin afspraken staan over hoe wij omgaan met kinderen die ziek zijn of worden.
Het ziektebeleid is toegevoegd bij de huisregels.
Zuigelingen
De jongste baby´s hebben hun eigen voedingsschema dat in overleg met de ouders is vastgesteld.
Hierdoor wordt het ritme, zoals het kind dat van thuis kent, voortgezet in Kinderopvang de
Regenboog.
Ouders dienen wanneer zij hun kind brengen te zorgen:
· voor een schone fles met gekookt water en een afsluitring en dop;
· voor voedingscontainers met daarin de juist afgemeten hoeveelheid melkpoeder per fles;
· voor een extra voedingseenheid die dient als reserve;
· dat containers, flessen met dop geplaatst worden in de koelkast van de groep;
Ouders dienen als zij hun kind komen halen de flessen en containers weer mee naar huis te nemen.
Kinderopvang de Regenboog spoelt de flessen na gebruik om; ze zijn dus nog niet optimaal gereinigd.
Wij adviseren de flessen inclusief speen dagelijks uit te koken.
Moeders die hun kindje graag zelf borstvoeding geven, krijgen bij Kinderopvang de Regenboog de
gelegenheid hiervoor. De pedagogisch medewerkers vertellen graag in welke ruimte dit kan.
Borstvoeding die bedoeld is om in een fles te geven, dienen ouders gekoeld of in bevroren toestand
aan te leveren en in de koelkast te plaatsten. Borstvoeding die ingevroren dient te blijven, kan aan
de pedagogisch medewerkers overhandig worden. Dit wordt in de vriezer bewaard. Alle persoonlijke
spullen zoals flessen, flessendoppen en voedingscontainers dienen voorzien te zijn van een
naamsticker.
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