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Hoofdstuk 1: Contact
Locaties
Hoofdkantoor
Adres:

Stichting Kinderopvang Stampertjes
Wijkcentrum Achter de Linde
Godelindedwarstraat 34
1402 WP Bussum

Telefoon :
E-mail:
Website :

06-28409181
info@stichtingkinderopvangstampertjes.nl
www.stichtingkinderopvangstampertjes.nl

Bestuur:

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Anne Achterberg
Kim Bos
Wil Overman

Peuterspeelzaal de Stampertjes
Adres:
Telefoon:
Leidinggevende:
E-mail:
Openingstijden:

Godelindedwarsstraat 34
1402 WP Bussum
035-6920199
Anne Achterberg
anneachterberg@stichtingkinderopvangstampertjes.nl
Maandag t/m Vrijdag van 08.30-12.30
Met uitzondering van schoolvakanties

Buitenschoolse opvang
Adres:
Telefoon:
Leidinggevende:
E-mail:
Openingstijden:

Godelindedwarsstraat 34
1402 WP Bussum
035-6920199
Anne Achterberg
anneachterberg@stichtingkinderopvangstampertjes.nl
Maandag, dinsdag, donderdag van 14.00-18.00
Met uitzondering van schoolvakanties 08.30-18.00

Kinderdagverblijf Casa dei Bambini
Adres:
Telefoon:
Leidinggevende:
E-mail:
Openingstijden:

Boerhaavelaan 19a
1401 VS Bussum
0628409181
Anne Achterberg
anneachterberg@stichtingkinderopvangstampertjes.nl
Maandag t/m Vrijdag van 08.00-18.00

Kijk voor de actuele jaarplanning van de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang op
onze website.
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Hoofdstuk 2: Wie zijn wij?
Bestuur
Het bestuur van Stichting Kinderopvang Stampertjes (SKS) wordt gevormd door Wil Overman (Penningmeester), Kim
Bos (secretaris) en Anne Achterberg (voorzitter).

Medewerkers Peuterspeelzaal Stampertjes
Anne Achterberg pedagogisch medewerker/ leidinggevende/pedagogisch beleidsmedewerker Peuterspeelzaal,
Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang
Graag stel ik me even voor. Ik ben al geruime tijd werkzaam in de kinderopvang branche waar
ik tot op heden met veel plezier mijn vaardigheden inzet ten behoeve van ieder kind. De
ontwikkeling die ieder mens door maakt is prachtig om te zien en in het bijzonder de
ontwikkeling van kinderen, die in hun jonge jaren in een rap tempo zoveel dingen eigen maken.
Daaraan te mogen bijdrage is mij zeer dierbaar.
Samen met het team een veilige haven creëren waar ieder kind mag zijn wie hij/zij is en
zijn/haar eigen ontwikkeling mag doormaken. Dit te waarborgen op alle mogelijke vlakken is
waar we het voor doen.
Naast mijn werk geniet ik ook van mijn gezin bestaande uit 3 kinderen en een echtgenoot. Wij
gaan er graag op uit om mooie stukken natuur te verkennen, met de fiets of benenwagen. Graag combineren we dit
met een leuk spelelement zoals een speurtocht. En wanneer het weer het echt niet toe laat genieten we van spelletjes
binnenshuis of het lezen van een goed boek. Wanneer er tijd over is steek ik ook graag mijn handen in de
boetseerklei of vind ik mijn rust door het schrijven van verhalen.
Bianca de Graaf: Pedagogisch medewerker
Ik zal mij even voorstellen, ik ben Bianca de Graaf. Ik heb 2 kinderen en woon in Bussum. Ik
werk al 10 jaar in de kinderopvang. Sinds februari 2018 werk ik bij peuterspeelzaal de
Stampertjes. Ik vind het erg leuk om met peuters te werken, ze van alles te leren en ze te
stimuleren. Mijn hobby's zijn: lezen en leuke activiteiten doen samen met mijn kinderen. Ik werk
5 ochtenden per week bij peuterspeelzaal de Stampertjes, ik heb het er heel erg naar mijn zin.
Dit komt vooral omdat we een kleinschalig team hebben en we dus met vaste gezichten op de
groep werken. We werken met verschillende thema’s en ontwikkelingsmaterialen. Ik vind het
mentorschap ook erg prettig, daardoor weet ik precies van welke kinderen ik de mentor ben en
hoe hun ontwikkeling loopt. Ook het werken met de methode Peuterplein vind ik prettig,
waardoor wij elke dag een andere activiteit doen met de kinderen. Door de cursus Oog voor
interactie die we begin 2018 hebben gevolgd, heb ik meer handvatten gekregen om meer met
de peuters in gesprek te gaan. Ook heb ik door deze cursus nog meer kunnen leren, ik kan hierdoor nog beter mijn
werk doen. Dat maakt het werken op de werkvloer nog leuker!
Lia Overman: pedagogische groepshulp
Mijn naam is Lia Overman. Ik ben getrouwd met Wil en wij hebben zeven kinderen en negen
kleinkinderen. Ik ben sinds 1977 vrijwilliger bij BBV Godelinde en sinds 1993 vrijwilliger bij de
Stampertjes. Ik ben begonnen als manusje van alles, zo deed ik bijvoorbeeld de administratie
en de rekeningen, organiseerde ik Sinterklaas en Kerst, enzovoort. Sinds januari 1994 ben ik
op de groep als peuterleidster bij de Stampertjes. Ik doe dit werk met veel plezier en mijn
leukste activiteit vind ik het verzinnen en voorbereiden van knutselwerkjes. Als peuters jarig
zijn dan maak ik een persoonlijke verjaardagsmuts. Ik vraag de peuters van te voren wat
voor soort muts ze willen hebben. Ik hoop dat ik dit werk nog lang mag doen. Mijn hobby’s
zijn verder voetbal kijken en op de kleinkinderen passen. Ik werk de dinsdag, woensdag, en
vrijdag ochtenden.
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Esther Samson: Voorlees vrijwilliger
Ik ben geboren in Nieuw Loosdrecht en daarna zijn we vrij snel verhuisd naar oa Belgie(waar
mijn broertje werd geboren)en veel verschillende adressen in Nederland.
De middelbare school deed ik in Bussum , Bilthoven en Hilversum. Tekenen was van jongs
af aan en is een passie van mij en Ik ben toen aangenomen op de Rietveld Academie in
Amsterdam op de afdeling schilderen en vrije grafiek.
Ik was werkzaam als kunstenaar , deed ook portret opdrachten , waaronder veel
kinderportretten. Later werd ook fotograferen belangrijk en fotografeerde ik ook in opdracht.
Daarnaast vond ik het fijn lange tijd parttime te werken in de thuiszorg. Omdat ik nogal
avontuurlijk ben heb ik aardig wat gereisd en een tijdje ook als reisbegeleidster gewerkt.
In 2014 ben ik weer in het Gooi komen wonen. Sinds een operatie in dat zelfde jaar schipper
ik wat met mn gezondheid, maar doe ik graag verschillend vrijwilligerswerk, zoals nu;
voorlezen bij de heel gezellige peuterspeelzaal de Stampertjes!

Medewerkers Kinderdagverblijf Casa
Judith Regeer: Pedagogisch medewerker
Mijn naam is Judith Regeer. Ik ben 43 jaar en moeder van drie kinderen. Ik ben
geboren in Den-Haag en vanaf mijn 9e opgegroeid in Amsterdam. Sinds ruim 9 jaar
woon ik in Almere. Hier geniet ik van groen, natuur, ruimte en rust. In Almere maakte ik
kennis met kleinschalige Antroposofische kinderopvang doordat ik op zoek ging voor
opvang voor mijn middelste dochter. Het voelde zo fijn en vertrouwd. Mijn kinderen
maakte de overstap van regulier onderwijs naar Vrije school onderwijs en hebben het
naar hun zin. Het toeval wilde dat er een vacature vrij kwam in Almere bij een andere
kleinschalige Antroposofische kinderopvang. Dus solliciteerde ik daar en werd
aangenomen. Hier heb ik afgelopen 10 jaar met veel plezier gewerkt en veel geleerd
over Emi Pikler en geweldloze communicatie van Dr Rosenberg. Naar zoveel jaar op
dezelfde werkplek voelde ik in mijn hele wezen dat het tijd was voor een nieuwe
werkomgeving en nieuwe avonturen. De groepen werden daar voller en voller wat soms erg onprettig voelde. Ik hecht
heel veel waarde aan rust, regelmaat en aandacht voor de kinderen. Ik zie er ontzettend naar uit om in het nieuwe
jaar te beginnen. Ik heb de afgelopen maand twee ochtenden gewerkt en ik heb genoten van de rust, ruimte en alle
tijd die ik had voor de kinderen. Zo kleinschalig had ik nog nooit gewerkt en het voelde super fijn en warm.

Samira Broers: pedagogisch medewerker
Wat leuk dat ik mij mag voorstellen als nieuwe werknemer bij Casa, dit doe ik dan ook heel
graag!
mijn naam is Samira, 36 jaar, nu nog wonend in Naarden maar hopelijk ooit in een Tiny
house in de omgeving.
Mijn grootste geluk zijn mijn zoon van 18 en dochter van 11.
Jaren terug ben ik assistent leidinggevende geweest in een kleinschalig kinderdag verblijf en
heb daarna nog wat andere banen gehad om uiteindelijk toch weer met mijn hart bij een
kleinschalig kinderdagverblijf te komen. een warm, liefdevol kinderdagverblijf wat ook gelijk
omschrijft wie ik ben.
Ik hoop dat ik de kinderen kan geven waar Casa voor staat en ik ga voor open communicatie
met ouders, collega's en leidinggevende.

Medewerkers Buitenschoolse opvang/flexmedewerker
Carla Hoedt: Pedagogisch medewerker
Mijn naam is Carla Hoedt en ik woon al drie jaar in Muiderberg. Daarvoor woonde ik ruim
dertig jaar in Weesp.Ik heb tien jaar in Muiderberg op een kleinschalig kinderdagverblijf
gewerkt. Het was zodoende voor mij een feest der herkenning op de Casa.Daarna heb ik
gewerkt als gastouder, dat vond ik ook heel leuk want ook dat was kleinschalig. Ik ben
moeder van 4 kinderen waarvan er drie het huis al uit zijn.Verder woont er nog een
studerende dochter thuis. Ik heb nu meegedraaid op de Casa en op de Stampertjes en heb
daar echt van genoten. Geen dag met kinderen is hetzelfde en hoop snel weer mee te
draaien,
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Hoofdstuk 3: Werkwijze
Peuterspeelzaal de Stampertjes
Brengen
Vanaf 8:30 uur mogen de peuters worden gebracht. Graag nodigen we ouders uit om bij binnenkomst samen met hun
peuter tot spel te komen door bijvoorbeeld het maken van een puzzeltje, lezen van een boekje of bouwen met de
duplo.
Om 9 uur starten we met de dag en vragen daarom de ouders voor die tijd afscheid te nemen van hun kind. Wij
starten de dag altijd met een ‘goedemorgen-kring’ waarin we elkaar op speelse wijze begroeten en welkom heten.
Halen
Tussen 12.00 en 12.30 verwachten we dat de kinderen weer worden opgehaald. Wanneer een peuter door iemand
anders wordt opgehaald dan zijn/haar eigen ouders/verzorgers vragen wij om tijdige inlichting. Wij zullen zonder
toestemming het kind niet mee geven en altijd contact zoeken met de ouders. Toestemming kunt u geven doormiddel
van mondelinge dan wel schriftelijke mededeling inclusief omschrijving van de persoon die het kind komt halen.
Schets dagindeling
08.30 - 09.00 uur
09.00 - 09.25 uur
09.25 - 10.20 uur
10.20 - 11.20 uur
11.20 - 11.45 uur
11.45 - 12.30 uur

Brengen, vrij spelen en afscheid nemen
Goedemorgen-kring, activiteit
Vrij spelen en knutselactiviteit, vanaf 10.10 uur opruimen met zijn allen
Boekje lezen, liedjes zingen en fruit/groente eten aan tafel. Daarna volgt het
verschonen plus de toiletronde.
(Peuterplein) activiteit, mogelijk in kleine groepjes
Buiten spelen (bij slecht weer binnen) en de jassen aan indien van toepassing. Vanaf 12:00
uur worden peuters weer opgehaald.

Twee x per week komt er een voorleesjuf die de kinderen op interactieve wijze deelgenoot maakt van een verhaal.
Eten en drinken
Rond 10.30 uur wordt er gezamenlijk aan tafel gegeten en gedronken.
Tijdens ons eetmoment eten wij met zijn allen fruit en/of groenten. Iedere peuter krijgt van huis uit een stuk fruit of
groente mee. Het meegebrachte fruit en groente zullen de pedagogisch medewerkers zelf bereiden door het in
passende stukjes te snijden. Het wordt vervolgens aangeboden op een groot plateau waarvan de kinderen om
beurten een stukje fruit mogen kiezen. SKS zal wekelijks een fruit soort extra aanbieden om het aanbod te verrijken.
Wij bieden standaard water aan om te drinken. Hier voegen we vaak een schijfje citroen of sinasappel aan toe. Het
staat ouders vrij om, indien gewenst, zelf drinken mee te geven mocht het kind anders niet drinken. Mocht er voor het
laatste worden gekozen vragen wij de ouders het drinken te voorzien van een naam zodat duidelijk is voor wie het
bestemd is.
Mochten jullie benieuwd zijn hoe we omgaan met eten en drinken binnen Stichting Kinderopvang Stampertjes
verwijzen wij graag door naar het voedingsprotocol. Deze is te vinden op onze website of op te vragen bij de
leidinggevende..
Zindelijkheid
Na het eten en drinken worden luiers verschoond en gaan de (zindelijke) peuters naar het toilet. Mochten peuters
eerder moeten plassen gaan we uiteraard eerder met hen naar het toilet.
Luiers worden niet door de peuterspeelzaal verstrekt. Ouders nemen zelf 2 luiers mee, waarop duidelijk de naam van
de peuter geschreven staat.
Peuters worden ondersteund bij het zindelijk worden, zodra daar thuis mee gestart is.
Let op: geen luierbroekjes meegeven a.u.b. Gezien de geringe tijd is het voor de pedagogisch medewerkers
prettiger om te werken met gewone luiers.
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Activiteiten aanbod Peuterplein
Op de peuterspeelzaal krijgen peuters alle kansen om zich goed te ontwikkelen. Wij werken ontwikkelingsgericht met
de methode Peuterplein. Peuterplein stimuleert de natuurlijke nieuwsgierigheid van jonge kinderen.
In deze methode komen diverse thema’s aan bod zoals huisdieren, herfst en familie. Aan de hand van het thema
bieden wij ontwikkelingsgerichte activiteiten aan die de kinderen op spelenderwijze bekend maken met de daarbij
behorende taal en vaardigheden. De peuters leren en ontdekken de wereld om zich heen door samen te zingen,
bewegen, praten en spelen. Peuterplein heeft een optimale doorgaande ontwikkelingslijn naar de basisschool.
Deze werkt namelijk met een methode als Kleuterplein of iets soortgelijks. Wij bereiden peuters dus optimaal voor op
de basisschool.
Observaties en gesprekken
De pedagogisch medewerkers van de peuterspeelzaal zijn voortdurend in contact met de groep en beoordelen het
(speel)gedrag van alle peuters volgens normale normen en waarden. Hierbij kijken zij naar de houding en het gedrag
van het kind, maar ook hoe de omgang met andere kinderen en de pedagogisch medewerkers verloopt. Tevens
worden er observaties uitgevoerd op vaste momenten door de mentor van uw peuter. Dit is voor elk kind op een ander
moment, aan de hand van de geboorte datum. Er zijn 3 observatie momenten in het jaar (februari, juni, oktober). Is
het kind jarig in maart, dan zal hij of zij worden geobserveerd in februari. De peuters worden 1 x per jaar geobserveerd
aan de hand van de observatiemethode Welzijn waarin gekeken wordt naar het welzijn, de betrokkenheid, de ruimte
en uitdaging, het contact met de pedagogisch medewerkers, het contact met andere kinderen van het te observeren
kind. Aansluitend aan de observatie momenten vindt er een ouderavond plaats waar de betreffende ouders worden
uitgenodigd voor een 10 minuten gesprek. Mochten ouders/verzorgers behoefte hebben aan een gesprek buiten deze
standaard gesprekken om kan dat natuurlijk altijd. Geef dit aan bij de mentor van het kind. Binnen in de knutselmap is
voor ouders inzichtelijk wie de mentor van zijn/haar kind is. De mentor zal een moment kiezen waarop er even met
elkaar om de tafel kan worden gezeten. Mochten er vanuit de pedagogisch medewerkers zorgen of vragen zijn geldt
hetzelfde.
Op het moment dat uw peuter de peuterspeelzaal verlaat zal er een combinatie worden gemaakt tussen een
observatie gesprek en een eindgesprek waarin we ouders vragen om toestemming voor een passende overdracht
aan de school waar het kind naartoe zal gaan
Voor het observeren en het voeren van oudergesprekken hebben onze pedagogisch medewerkers al meerdere
cursussen en trainingen gevolgd. Vanaf januari 2017 is er gestart met de methode Kijk! En sinds 1 januari 2018
werken we met mentorschap. Elke peuter heeft zijn/haar eigen mentor. Zij zal de peuters observeren, contact houden
met ouders/verzorgers over de ontwikkeling van hun peuter en de 10-minutengesprekken plus afsluitende gesprekken
voeren.
Verjaardagen en andere feestjes
Als de peuter jarig is mag dat ook gevierd worden op de peuterspeelzaal. De peuters zitten dan in een kring en er
worden verjaardagsliedjes gezongen, waarna de jarige mag trakteren. Traktaties graag niet te groot maken en goed
afstemmen op de leeftijd van de kinderen.
De voorkeur gaat uit naar gezonde traktaties.
Indien gewenst mogen ouders aanwezig zijn bij het verjaardagsfeestje. Ook bij andere heugelijke feiten, bijv. de
geboorte van een broertje of zusje, mag getrakteerd worden, evenals bij het afscheid nemen omdat een kind naar de
basisschool gaat.
Verjaardagen en feestjes vieren wij rond 11.30 uur. Voor alle gevallen wel altijd vooraf overleggen met de
pedagogisch medewerker welke dag het beste uitkomt en of deze tijd ook handig is deze bewuste ochtend.
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Kinderdagverblijf Casa
Een dag in de Casa
De dag in de Casa heeft een duidelijk ritme voor de kinderen. Door deze structuur voelen kinderen zich veilig om de
wereld te kunnen ontdekken. Naast het ritme van de dag zijn er ook voldoende wisselende activiteiten die voor de
nodige variatie en uitdaging in de week zorgen en alle ontwikkelgebieden aantippen. We volgen het ritme van de
seizoenen als we tekenen, schilderen, plakken, vilten of broodjes bakken. Baby’s volgen hun eigen ritme met eten,
drinken en slapen.
Tussen 8.00 en 9.00 worden de kinderen gebracht en is er tijd voor een kopje koffie of thee en een praatje met de
pedagogisch medewerker en andere ouders. Als de ouders zijn uitgezwaaid kan het grote speelfestijn beginnen. De
kinderen vinden al gauw hun draai in de Casa en bewegen zich vrij in de ruimte. Ze kiezen samen of alleen voor
poppenhoek, bouwen, puzzelen of klimmen. En bij mooi weer zien we ze lekker bezig in onze buitenruimte in de
zandbak of op een fietsje. Als het even kan gaan we er ’s morgens in de bolderwagen op uit naar de speeltuin of de
biologische winkel in de buurt.
Liedjes en versjes
In de Casa zingen we veel en zeggen we versjes. Jonge kinderen genieten van versjes die gebaseerd zijn op klank,
zoals bijvoorbeeld Olleke, bolleke. Baby’s ontspannen makkelijk op de arm met een wiegelied. Tijdens het verschonen
en voeden van de baby’s spreken we zachtjes tegen hen. Zo raken zij vertrouwd met de taal. Peuters gaan vaak zo
op in hun spel dat ze het niet horen als je vraagt of ze aan tafel komen om te eten. Maar het lied ‘Aan tafel, aan tafel.
Tafeltje, tafeltje dek, dek, dek. Aan tafel, aan tafel; heb jij ook zo’n trek” maakt dat iedereen zich naar de tafel haast.
Zo maken de liedjes die wij zingen makkelijke overgangen naar een andere activiteit. Na een spelletje of een
pentatonisch liedje kan de stemming dan verstild en rustig zijn.
Eten en drinken
Voor eten en drinken nemen we lekker de tijd. Het is een gezamenlijk rustmoment in een drukke speeldag.
Lekker eten, drinken, praten en luisteren naar elkaar. Om 10.00 uur eten we biologisch fruit en drinken thee of
sap. Om 12 uur is het lunchtijd. Lekker brood met gezond beleg, melk, water of thee. Opvallend is de rust en aandacht
waarmee er gegeten wordt. Na het eten en drinken helpen de kinderen de tafel afruimen.
Middagslaapje
Na de lunch is er een vast ritueel van tandenpoetsen, een schone luier, verhaaltje en dan even lekker slapen. Er zijn
vijf bedjes in de slaapkamer. Kinderen die moe zijn gaan naar bed. Bij baby’s volgen wij hun eigen ritme. Als peuters
‘s middags niet willen slapen, dan mogen ze tijdens de middagrust een boekje lezen of iets rustigs doen. Vaak vallen
ze dan ook even in slaap.
Na dit rustmoment is er weer tijd om te spelen. Vanaf 17.00 uur tot 17.45 is het ophaaltijd en om 18.00 uur sluit de
Casa. Om de ouders van een goede overdracht te voorzien vragen wij ouders hun kind uiterlijk 17.45 op te halen. De
pedagogisch medewerkers ruimen op en zorgen dat de Casa weer klaar is voor een nieuwe dag ontdekken, leren en
spelen.
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Buitenschoolse opvang
De openingstijden van de buitenschoolse opvang zijn:
 tijdens schoolweken: 14:00 – 18:00 uur
 tijdens studiedagen/vakantieweken: 8:30 – 18:00 uur
Dagindeling
Tussen 14:15 en 15:00 uur worden de kinderen opgehaald van de verschillende scholen. Om 15:15 uur starten we de
middag gezamenlijk aan tafel met vers fruit/groenten en water of thee (zonder suiker). Er is dan aandacht voor de
verhalen van de kinderen en aansluitend informeren we de kinderen over het activiteitenaanbod van die middag. Het
activiteitenaanbod varieert per week.
Rond 17:00 uur bieden we de kinderen nog wat te drinken aan met eventueel een crackertje.
Aangesloten basisscholen + ophalen
De onderstaande lijst met basisscholen zijn de scholen waar wij mee samenwerken.
 Juliana Kwartellaan, Kwartellaan 4, 1403 BE Bussum
 De Hoeksteen, H. Kamerlingh Onnesweg 74, 1402 EK Bussum
 Juliana Daltonschool, Willem Kalfflaan 3, 1401 CL Bussum
 Vondelschool, Oud Bussumerweg 22, 1401 SP Bussum
 Katholieke Montessorischool, JJH Verhulstlaan 11-13, 1401 CS Bussum
De kinderen van basisschool De Hoeksteen worden lopend opgehaald. De kinderen worden in de klas opgehaald,
tenzij anders is afgesproken met de ouders/leerkrachten.
De kinderen trekken voordat zij naar de BSO gaan een hesje met het logo van onze organisatie aan.
Van de andere basisscholen worden de kinderen vervoerd met een busje. De pedagogisch medewerkers die het
busje besturen zijn bevoegd voor het vervoer van kinderen in de bus.
De afspraken voor het lopen, zijn:
 De pedagogisch medewerker loopt vooraan in de rij. Wanneer er twee pedagogisch medewerkers mee lopen,
lopen de kinderen tussen hen in,
 De kinderen worden geïnstrueerd in tweetallen achter elkaar aan te lopen, niet te rennen en niet te treuzelen
bij het oversteken.
 De kinderen wordt geleerd zelf goed te kijken bij het oversteken, maar wachten op het teken voor akkoord van
de pedagogisch medewerker voordat zij oversteken,
 De pedagogisch medewerker blijft tijdens het oversteken halverwege de weg staan en loopt zelf pas door als
alle kinderen zijn overgestoken.
Wenbeleid
Kinderen hebben een bepaalde periode nodig om te wennen op de BSO. Er bestaat altijd de mogelijkheid om
voorafgaand aan de plaatsing het kind alvast te laten oefenen. Wij laten kinderen altijd maximaal twee dagdelen
wennen.
Intern wenbeleid
Als uw kind al op de dag- of peuteropvang van Kinderopvang Stampertjes zit, dan nodigt de pedagogisch medewerker
van de BSO, wanneer er ruimte is, kinderen uit om alvast eens te komen spelen. Deze wendagen worden vooraf met
u besproken en kunnen vaak makkelijk ingepland worden op de dagen waarop uw (bijna 4-jarige) kind de
kinderopvang bezoekt. De mentor van uw kind op de dag- of peuteropvang kan uw kind desgewenst naar de BSO
brengen waar u uw kind dan aan het einde van de middag zelf weer ophaalt. Omdat het kind altijd weer terug kan
keren naar de eigen stamgroep op de dag- of peuteropvang mag het voor de korte wenperiode boventallig op de
buitenschoolse opvang aanwezig zijn.
Extern wenbeleid
Als uw kind nog niet op de dag- of peuteropvang van Kinderopvang Stampertjes zit, worden er met u tijdens het
intakegesprek afspraken gemaakt over de manier waarop uw kind gaat wennen op de BSO. Hierbij is belangrijk te
weten dat wij ons ook in deze gevallen houden aan de BKR en dat uw contract moet zijn ingegaan.
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Afmelden en ophalen door derden
Aan het eind van de middag komen ouders op verschillende tijden hun kind weer ophalen. We vinden het belangrijk
dat uw kind zichzelf bij één van de pedagogisch medewerkers afmeldt. Op die manier houden we goed overzicht op
wie er nog op de BSO aanwezig is.
Het kan een keer voorkomen dat u niet in de gelegenheid bent om uw kind zelf op te halen van de BSO. Wanneer
iemand anders uw kind komt ophalen, vragen we u dit vooraf mondeling of telefonisch aan ons te melden. Op die
manier weten wij dat uw kind aan een vertrouwd persoon wordt meegegeven. Wij geven kinderen nooit mee aan
onbekenden of broertjes of zusjes onder de 16 jaar zonder dat wij hierover door u in kennis zijn gesteld.
In zo’n geval nemen we altijd contact op met de ouders om alsnog toestemming te vragen.
En wanneer uw kind, bijvoorbeeld door ziekte, niet naar de BSO komt, verzoeken wij u ook dit tijdig telefonisch aan
ons door te geven.
Activiteiten aanbod
Elke dag bieden we vrije- en begeleide activiteiten aan de kinderen. Het activiteitenaanbod is afwisselend en
uitdagend. We houden rekening met verschillen in de ontwikkeling, de interesses en behoeften van kinderen.
Sommige activiteiten zijn gericht op een specifieke leeftijdsgroep, bijvoorbeeld een sportactiviteit. Bij andere
activiteiten stimuleren we juist kinderen van verschillende leeftijden om samen te werken of elkaar te helpen,
bijvoorbeeld bij een kookactiviteit.
We betrekken de kinderen zoveel mogelijk bij de keuze en voorbereiding van het activiteitenaanbod in plaats van het
aanbieden van kant-en-klaar activiteiten. Op die manier proberen we de betrokkenheid van de bij de BSO te
vergroten.
Bijzondere activiteiten
We vinden het belangrijk om kinderen een aantrekkelijk activiteitenaanbod te bieden. Daarom werken we met
verschillende specialistische activiteiten aanbieders samen, zoals:
 Gooise Meren Beweegt
 Judoschool van der Hoek
 Yoga Beer Bussum
 Reino Graffiti
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Hoofdstuk 4: Afwezigheid
Ziekte/afmelden/ruilen
Bij ziekte of afmelding dient een kind voor 9:00 uur afgemeld te worden door te bellen daar de vestiging waar je kind
opvang geniet. Bij de BSO is het tevens mogelijk een bericht te sturen naar ons mobiele nummer. In overleg met de
pedagogisch medewerkers kan op dat moment, of later, een ruildag worden afgesproken. Het ruilen geschiet volgens
het ruilbeleid, deze is terug te vinden op onze website of op te vragen via de leidinggevende.
Bij milde ziektes als verkoudheid of waterpokken mogen kinderen naar de opvang komen. Beoordeling hiervan gaat in
overleg tussen ouders en pedagogisch medewerkers. Zo nodig, kunnen medicijnen door de pedagogisch
medewerkers gegeven worden. Wel dient hiervoor een medicijnverstrekking-formulier ingevuld en getekend te
worden, deze is te downloaden via de website onder het kopje formulieren. Let daarbij op de eis dat een medicijn
eerst thuis moet zijn toegediend om te bepalen of een kind geen bijverschijnselen ervaart. Wij gaan uit van het welzijn
van het kind. Indien deze niet naar behoren is door bijvoorbeeld ziekte zullen we ouders verzoeken hun kind op te
halen.
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Hoofdstuk 5: Aanmelding
Inschrijving
Ouders zijn altijd welkom voor een oriënterend bezoek aan onze vestigingen, na contact via de telefoon of e-mail.
Wij zijn van harte bereid om alle inlichtingen te verstrekken over het reilen en zeilen op onze opvang locaties. Ook
tijdens een van de open dagen zijn ouders/verzorgers altijd welkom.
Inschrijving kan middels een inschrijfformulier. Deze ontvangen ouders na een kennismaking/rondleiding, maar is ook
te downloaden via onze website Aan een inschrijving zijn geen kosten verbonden. Het volledig ingevulde
inschrijfformulier kan opgestuurd worden naar Stichting Kinderopvang Stampertjes of persoonlijk ingeleverd worden
bij de pedagogisch medewerkers van de locatie. In overleg met de ouders wordt er dan een wenperiode afgesproken
en de startdatum van de opvang. De pedagogisch medewerkers zullen zorg dragen voor het maken van een
persoonlijk mandje en map voor jouw kind. De leidinggevende wijst een mentor aan voor het voeren van o.a.
oudergesprekken en stelt het contract op waarna dit in tweevoud naar de ouders wordt opgestuurd. 1 exemplaar dient
een ouder binnen 14 dagen getekend retour te zenden. Wanneer wij het contract getekend hebben ontvangen staat
een kind officieel bij ons ingeschreven.
Wanneer er sprake is van een wachtlijst zal de eerst ingeschrevene recht hebben op het eerst vrij komende plekje.

Wennen en starten kdv/psz/
Wij willen graag dat een kind zich fijn en veilig voelt bij ons. Daarom hebben wij een wenbeleid, zodat het kind aan de
pedagogisch medewerkers, de locatie en de andere kinderen kan wennen. Wij hanteren twee wenmomenten voordat
het contract ingaat. Tijdens het eerste wenmoment stellen we ouder en kind in de gelegenheid een half uur samen te
acclimatiseren waarna een afscheid moment plaats vindt. Het kind zal dan een uur wennen waarna het mag worden
opgehaald. Het tweede wenmoment zal op de peuterspeelzaal twee uur zijn en op het kinderdagverblijf een halve dag
(09.00-12.00). Op het kinderdagverblijf hanteren wij nog een derde wenmoment waarin het slaapje van een kind
plaats vindt (09.00-14.30). Uiteraard verloopt het wennen in overleg met ouders en pedagogisch medewerkers plaats.
Wij hechten veel waarde aan de gedachtes van ouders over hoe het hun kind is vergaan na een wenmoment bij ons
op de opvang. Mochten de standaard wenmomenten niet voldoende zijn voor een kind zal er worden gekeken wat wel
wenselijk is.
Gedurende de wenmomenten staat het een ouder altijd vrij even telefonisch contact te zoeken met de vestiging om
vragen hoe het met zijn/haar kind vergaat.
We vragen de ouders een extra setje kleding mee te nemen naar de opvang zodat, indien nodig, we het kind kunnen
verschonen. Het wennen bij de bso staat beschreven onder informatie buitenschoolse opvang.

Mentor
Wij werken met het mentorschap. Elk kind krijgt een eigen mentor aangewezen, bij wie ouders terecht kunnen met
belangrijke informatie over het kind en/of vragen over de ontwikkeling van hun kind. De mentor van het kind voert ook
de observaties uit en benadert ouders voor een 10-minutengesprek of eindgesprek indien gewenst. De kinderen
worden twee keer per jaar geobserveerd, vanaf het moment dat zij binnen zijn. Aan de binnenkant van de
kindermappen is te vinden wie de mentor is van het individuele kind. Tevens hangt er een overzicht op het
informatie/welkomstbord bij de ingang.
Ouders ontvangen de uitnodiging voor een 10 minuten gesprek ruim van tevoren. Mocht de datum en tijd niet
schikken dan kan er in overleg met de PMer een alternatief worden bedacht.

Tarieven
Peuterspeelzaal
Voor het jaar 2020 gelden er twee verschillende tarieven:
- Voor ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag, zij betalen € 8,19- per uur.
- Voor de ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag zal er een uurprijs van € 6,50 in rekening worden
gebracht. Dit betreft een tegemoetkoming die wordt betaald door de gemeente. Om hiervoor in aanmerking te komen
dient er een verklaring te worden getekend dat jullie geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.
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Kinderdagverblijf
Voor het jaar 2020 hanteren wij het volgende uurtarief: € 7,75
• De contracturen voor een ochtend lopen van 8.00 tot 13.00 uur (5 uren).
• De contracturen voor een hele dag lopen van 8.00 tot 18.00 uur (10 uren).
Buitenschoolse opvang
Voor het jaar 2020 hanteren wij het volgende uurtarief:
Korte dagen (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag): € 8,17 per uur
Lange dagen( woensdag, vrijdag vanaf 12.30, vakantiedagen): € 5,80

Betaling
Peuterspeelzaal
Als peuters starten bij de peuterspeelzaal wordt er een contract opgemaakt voor het aantal dagen dat de peuter zal
komen in de week.
De peuterspeelzaal is 40 weken per jaar geopend. De andere twaalf weken zijn wij gesloten vanwege de
vakantieperiodes die landelijk zijn vastgesteld. Wij stemmen onze jaarplanning af op basisschool de Hoeksteen. Veel
van onze peuters hebben daar een broer/zus.
De facturering en betaling geschied vooraf. Maandelijks sturen wij rond de 20ste van de maand een factuur per mail.
Indien de e-mail niet automatisch retour komt wordt hij gezien als verzonden. Er is 15 dagen de tijd om de rekening te
betalen. Bij betaling graag de naam van het kind en het notanummer duidelijk vermelden.
Mocht er onverhoopt niet aan een betalingstermijn worden voldaan sturen wij een herinnering. Mocht betaling hierna
uitblijven sturen we nogmaals een herinnering met de daarbij behorende administratieve kosten van 15 euro.
Kinderdagverblijf
Als kinderen starten bij het kinderdagverblijf wordt er een contract opgemaakt voor het aantal dagen dat een kind zal
komen in de week/maand. Het kinderdagverblijf is in de zomer 3 weken gesloten. Dit maakt dat ouders 49 weken
betalen in het jaar verdeeld over 12 facturen.
De facturering en betaling geschied vooraf. Maandelijks sturen wij rond de 20ste van de maand een factuur per mail.
Indien de e-mail niet automatisch retour komt wordt hij gezien als verzonden. Er is 15 dagen de tijd om de rekening te
betalen. Bij betaling graag de naam van het kind en het notanummer duidelijk vermelden.
Mocht er onverhoopt niet aan een betalingstermijn worden voldaan sturen wij een herinnering. Mocht betaling hierna
uitblijven sturen we nogmaals een herinnering met de daarbij behorende administratieve kosten van 15 euro.

Opzegging
Wanneer een kind de opvang verlaat, dient minimaal één kalender maand tevoren schriftelijk opgezegd te worden
door een mail te sturen naar de leidinggevende. Opzeggen kan per de 1e van de maand. Mocht u op 10 april besluiten
op te zeggen, dan kan de verandering opgegeven worden per 1 mei en dan gaat de wijziging op 1 juni in. Deze
voorwaarden gelden ook wanneer de wens is om een dagdeel of dag minder opvang af te nemen.
Als het kind, bij het verlaten van het kinderdagverblijf op peuterspeelzaal de basisschoolleeftijd van 4 jaar bereikt,
eindigt het contract automatisch. Hetzelfde geldt voor de kinderen op de buitenschoolse opvang die de basisschool
verlaten. Hiervoor hoeft u niet schriftelijk op te zeggen. Wel graag aan de pedagogisch medewerkers doorgeven
wanneer de laatste dag is dat het kind komt. Dit i.v.m. het voorbereiden van het afscheid.

Overdracht
Een goede overdracht van het kind naar de basisschool is belangrijk. Zo kunnen kinderen een goede start maken op
de basisschool. In de regelgeving staat dat er een overdracht moet zijn. Niet hoe dit moet gebeuren. Wij hebben
ervoor gekozen om in ieder geval een schriftelijke overdracht te bieden.
Tevens hebben we per school, in onze omgeving, afspraken gemaakt over de vorm waarin we van een warme
overdracht willen voorzien. 2 x per jaar vindt er een mondeling overleg plaats tussen de opvang (pedagogisch
medewerker) en een basisschool (internbegeleider/kleuterleerkracht) waarin we de kinderen bespreken die de
komende maanden naar school zullen gaan. Dit overleg dient als aanvulling op de schriftelijke overdracht. De
informatie die wij verstrekken schriftelijk dan wel mondeling wordt ten alle tijden gedeeld met de ouders. We vinden de
vertrouwensrelatie tussen de pedagogisch medewerkers en de ouders van groot belang en transparantie vormt hierin
een van de bouwstenen. Om zorg te dragen voor een optimale informatieverstrekking over de door ons gekozen wijze
van warme overdracht, lichten wij ouders tijdens het kennismakingsgesprek in en vragen wij te tekenen voor
toestemming op het daarvoor opgestelde toestemmingsformulier.
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Hoofdstuk 6: Overigen
(Seksueel) grensoverschrijdend gedrag
Als ouder weet je als geen ander wat de opvang voor je kind(eren) kan betekenen. Vaak is de opvang niet alleen
de plek waar zij ondersteund worden in hun ontwikkeling tot zelfstandige kleuter. Ze komen voor de gezelligheid,
de aandacht en het maken van plezier. Wij vinden het belangrijk dat kinderen veilig zijn binnen Kinderopvang
organisatie. Dit betekent niet alleen dat we zorgen voor veilige (speel)toestellen, maar ook dat we ernaar streven
dat kinderen zich bij ons prettig en veilig voelen.
Wij willen een veilige omgeving waarborgen door aandacht te hebben voor een open en positieve atmosfeer en door
duidelijke afspraken over omgangsvormen te maken. Dit is belangrijk omdat ongewenste omgangsvormen daardoor
minder kans krijgen, sneller bespreekbaar zijn en kunnen worden aangepakt als ze toch de kop opsteken.
Een van die ongewenste omgangsvormen is seksueel misbruik. Wij willen kinderen hier zo veel mogelijk tegen
beschermen. Daarom vragen wij nieuwe medewerkers een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te overleggen. Hiermee
wordt nagegaan of ze ooit betrokken zijn geweest bij een zedenmisdrijf. Ook hebben wij een gedragscode voor
medewerkers die met kinderen werken. In deze gedragscode is vastgelegd waar grenzen liggen in het contact tussen
medewerkers en kinderen. Maar wij willen onze ogen niet sluiten voor het feit dat seksueel misbruik overal voorkomt
waar mensen samenkomen. Ondanks preventieve maatregelen kan het ook binnen onze peuterspeelzaal
plaatsvinden. Daarom hebben wij twee vertrouwenspersonen aangesteld en werken we met een Meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling waarin staat beschreven hoe (vermoedens van) misbruik moeten worden gemeld.
Alle personen werkzaam bij Stichting Kinderopvang Stampertjes zijn aangemeld bij het Personenregister
Kinderopvang. Iedereen die meer dan 30 minuten in drie maanden tijd op 1 van de vestigingen structureel aanwezig
zijn, moeten een VOG overleggen en gekoppeld worden in het Personenregister Kinderopvang. Dit zorgt ervoor dat er
continue screening is van onze medewerkers. Dus dit geldt ook voor de schoonmaker en de conciërge. Ondanks dat
zij niet direct in aanraking komen met de kinderen en niet deelnemen aan het groepsproces, zijn wij wettelijk verplicht
om ook de andere personen continue te laten screenen.
Voor vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij een van de pedagogisch medewerkers en natuurlijk bij de
vertrouwenspersonen Anne Achterberg en Lia Overman. Meer informatie over dit onderwerp is terug te vinden op
onze website of op te vragen via de leidinggevende
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Oudercommissie
Stichting Kinderopvang Stampertjes heeft een goede oudercommissie. Een oudercommissie is een groep
enthousiaste ouders van wie de kinderen 1 van de opvangvestigingen bezoeken en die het leuk vinden om mee te
denken en mee te doen. In principe worden zij aangesteld voor de periode dat hun kind de opvang geniet. Mochten zij
toch eerder willen stoppen is dit natuurlijk mogelijk. De oudercommissie heeft informatie- en adviesrecht m.b.t.
bijvoorbeeld beleid en tarieven. Met vragen, klachten, opmerkingen en ideeën kunnen ouders/verzorgers bij de leden
van de oudercommissie terecht.
De oudercommissie ondersteunt de Stichting, zij zijn de schakel tussen ouders, de pedagogisch medewerkers en het
bestuur. De leden van de oudercommissie helpen ook met het benaderen van ouders mocht er hulp voor een activiteit
nodig zijn en/of zij helpen met het organiseren van bijvoorbeeld een ouderavond. Elk jaar wordt er een jaarplanning
gemaakt voor de oudercommissie, waarop ook de vergaderingen e.d. vast staan. Er wordt elk jaar 5 keer vergaderd
met het management erbij. Het staat de oudercommissie vrij om buiten deze 5 x extra te vergaderen.
De oudercommissie bestaat uit minimaal drie ouders/verzorgers, in steeds wisselende samenstelling (in principe om
de 2 jaar). Op het mededelingen bord van de vestigingen kunt u lezen wie de leden van de oudercommissie zijn. Wilt
u meedenken en advies uitbrengen? Voor meer informatie kunt u terecht bij de leden van de oudercommissie (zie
mededelingenbord) of bij de leidinggevende.
Als team vinden wij het erg belangrijk dat de samenwerking tussen het team en de OC leden goed verloopt, wij zijn
hen dankbaar voor het meedenken en meehelpen. Een mooie samenwerking!

Geschillencommissie
De medewerkers van Stichting Kinderopvang Stampertjes proberen hun werk zo goed mogelijk te doen en te
overleggen met de ouders. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden mee bent of een klacht heeft. De
pedagogisch medewerkers staan ervoor open om u als ouder/verzorger zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zij zullen
een klacht altijd eerst onderling met u trachten op te lossen.
Mocht u er samen met de pedagogisch medewerkers desondanks niet uit komen, dan kunt u contact opnemen met
de leidinggevende en/of het bestuur.
Op de website is onze klachtenprocedure terug te vinden.
Als deze de klacht niet naar genoegen heeft kunnen oplossen, dan kunt u uw klacht melden bij het klachtenloket
kinderopvang (www.klachtenloket-kinderopvang.nl) die de klacht in behandeling zal nemen. Zij zullen bekijken of
bemiddeling mogelijk is, zo nodig zullen zij mediation adviseren.
Ouders kunnen er ook voor kiezen om een formele klacht in te dienen bij de Geschillencommissie. Stichting
Kinderopvang Stampertjes is aangesloten bij de geschillencommissie
Meer weten? Kijk op www.klachtenloket-kinderopvang en/of www.degeschillencommissie.nl
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Jaarplanning Peuterspeelzaal
Datum:
2019
26 Augustus-20 september
18 september
23 september-18 oktober
2 t/m 13 oktober
6 oktober-12 oktober
Maandag 14 oktober
19 oktober -27 oktober
28 oktober-15 november
18 november- 5 december
Maandag 18 november
Maandag 2 december
9 december-20 december
Woensdag 11 december
21 december-5 januari
2020
6 januari-31 januari
22 januari
3 februari-15 februari
Dinsdag 11 februari
15 februari- 23 Februari
Maandag 2 Maart
24 februari-20 maart
23 maart-24 April
24 Maart
24 April
19 april-3 mei
4 mei-29 mei
5 mei
10-mei
21 mei-24mei
31 mei -1 Juni
1 Juni-26 juni
15 Juni
Woensdag 17 Juni
21 Juni
29 Juni-3Juli
Maandag 29 Juni
Donderdag 2 Juli
4 juli-17 Augustus

Augustus2019 tot en met Juli 2020

Thema:

Activiteiten/speciale dagen:

Dieren

Start schooljaar 2019-2020
Studiedag (gesloten)

Herfst
Kinderboekenweek en dierendag
Eerste hulp bij brandwonden (ouderavond)
Ouder avond 10 minuten gesprekken
Herfstvakantie
Halloween/Sint
Maarten
Sinterklaas

Kerst

5 december Sinterklaasviering
Knutselavond Sinterklaas/Kerst
Bezoek slaapkamer Sinterklaas
20 december Kerstviering
Bezoek Huize Godelinde
Kerstvakantie

Winter
Nationale Voorleesontbijt
Circus
Ouderavond media wijsheid
Voorjaarsvakantie
Ouderavond 10 minuten gesprekken
Lichaam
Lente

9 April Paasbrunch
Fotograaf
Studiedag (gesloten)
Mei vakantie

Boodschappen
Bevrijdingsdag
Moederdag
Hemelvaartsweekend
Pinksteren
Zomer
Ouderavond 10 minuten gesprekken
Juffendag
Vaderdag
Feestweek
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Jaarplanning Kinderdagverblijf Casa dei Bambini Augustus2019 tot en met Juli 2020
Datum:
2019
Maandag 30 September
2 t/m 13 oktober
7-11 oktober (datum nader te
bepalen
Maandag 18 November
21 december-5 januari
2020
Vrijdag 17 Januari
Maandag 20 Januari
Maandag 24 Februari
Dinsdag 11 februari
Zaterdag 11 April Casa Pasa
Maandag 13 April
Maandag 20 April
Dinsdag 5 mei
10-mei
21 mei-24mei
31 mei -1 Juni
21 Juni
Maandag 22 Juni
Zaterdag 27 Juni
Zomervakantie

Activiteiten/speciale dagen:
OC vergadering*
Kinderboekenweek en dierendag
Eerste hulp bij brandwonden (ouderavond)
OC vergadering*
Kerstvakantie
Nieuwjaarsbegroeting
OC vergadering*
Ouderavond
Ouderavond media wijsheid
CASA PASA
Tweede Paasdag
OC vergadering*
Bevrijdingsdag
Moederdag
Hemelvaartsweekend
Pinksteren
Vaderdag
OC vergadering*
Casa Picknick
Zomervakantie 19-07-20 tot en met 9-8-2020

De jaarplanning voor het schooljaar 2020-2021 wordt vanaf mei voorbereid. Eind juni zal hij definitief zijn en
verschijnen in de nieuwsbrief van Juli. Hou de nieuwsbrief in de gaten voor de komende jaarplanning!
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