Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis
Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere
organisatie.
In dit boekje willen we u informeren over onze
Kinderopvang.
Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang voor kinderen van
0 tot 4 jaar en/of buitenschoolsopvang voor kinderen van
4 tot 13 jaar en Peuteropvang van 2 tot 4 jaar.
Door het bieden van kinderopvang willen wij
ouders/verzorgers de mogelijkheid geven om deel te
nemen aan het arbeidsproces en/of een opleiding.
Het Kinderpaleis wil graag samen met u als
ouder/verzorger en uw kind(eren) opgroeien.
Wij gaan graag in gesprek met u over wat het beste is
voor uw kind. Wij leveren een bijdrage aan de
ontwikkeling van uw kind(eren) en zijn zo een aanvulling
op de opvoeding thuis.
Met vriendelijke groet,
Ria Jongejan
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Pedagogisch beleid:
Het Kinderpaleis werkt met een pedagogisch beleidsplan.
Hierin staan onze pedagogische visie en pedagogische
uitgangspunten beschreven. In de pedagogische
werkplannen dag/peuter opvang en buitenschoolse
opvang staat beschreven hoe we dit in de praktijk
uitvoeren. De plannen kunt u te allen tijde inzien op de
locatie of op onze website.
Op de groepen van de dag- en peuteropvang werken we
met Uk & Puk. Uk & Puk werkt aan de brede
ontwikkeling van baby`s, dreumesen en peuters en is een
voorschools en educatief programma voor kinderen van 0
tot 4 jaar.
Bij Het Kinderpaleis werken we met het
observatiesysteem KIJK!
KIJK! Brengt de totale ontwikkeling van kinderen in
kaart. Denk daarbij aan de taalontwikkeling,
zelfredzaamheid, grote en kleine motoriek, ontluikende
geletterdheid en ontluikende gecijferdheid. Aan de hand
van deze observaties vinden oudergesprekken plaats.
Pedagogische visie:
Het Kinderpaleis gaat ervan uit dat ieder kind uniek is en
zich ontwikkelt op basis van aanleg. Dit op zijn eigen
manier en in zijn eigen tempo, binnen de mogelijkheden
die hem daartoe geboden worden.
Pedagogische doelstelling:
Het Kinderpaleis wil een bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van kinderen tot evenwichtige, zelfredzame
mensen die vertrouwen hebben in hun eigen kunnen.
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Het Kinderpaleis vindt het belangrijk dat een kind zich
veilig en vertrouwd voelt in zijn omgeving, met kinderen
en volwassenen om zich heen.
Opvangruimtes:
Alle ruimtes waarin de kinderen zich bevinden zijn
aangepast en ingericht zodat ze voldoen aan de eisen en
normen van de geldende wet- en regelgeving.
Jaarlijks worden er controles uitgevoerd door de GGD en
de veiligheidsregio. Dit houdt o.a. in dat er een
veiligheid- en gezondheidsmanagement gemaakt en
gecontroleerd wordt. Wij hechten veel waarde aan een
veilig en gezond klimaat voor uw kind.
De inspectierapporten zijn te vinden via de link naar het
landelijk register op onze website. www.kinderopvanghetkinderpaleis.nl
De groepsruimtes zijn zo ingericht dat er een goede mix
is tussen het bieden van veiligheid en het bieden van
uitdagingen en leermomenten.
Het aanwezige binnen-en buitenspeelgoed is gericht op
de verschillende ontwikkelingsgebieden per
leeftijdsgroep. Het is uitdagend, leerzaam, leuk en er is
gezorgd voor diversiteit.
Groepsindeling:
Bij Het Kinderpaleis heeft ieder kind een vaste groep in
een eigen ruimte. Dit noemen wij stamgroepen bij de
dagopvang en basisgroepen bij de buitenschoolse opvang
Per stamgroep/ basisgroep werken vaste Pedagogisch
medewerkers.
De locatie Oude-Tonge bestaat uit:
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De Kroontjes: leeftijd van 0 tot 2 ½ jaar
De Wachtertjes leeftijd van 2 ½ tot 4 jaar
De Diamantjes: leeftijd van 4 tot 8 jaar
De Schatkamer: leeftijd van 8 tot 13 jaar.
De locatie in Bassischool de Nobelaer bestaat uit groe
Het peuterpaleis: leeftijd van 2 tot 4 jaar.
De locatie Middelharnis bestaat uit 2 vestigingen:
De Elfjes:
leeftijd van 0 tot 2 jaar
De Dwergen: leeftijd van 2 tot 4 jaar
De Guppies: leeftijd van 0 tot 4
jaar.
De voorschoolse opvang: leeftijd van 4 tot 13 jaar.
De Staver
De Gelaarsde Kat: leeftijd van 4 tot 8 jaar
De Daltons:
leeftijd van 8 tot 13 jaar
De locatie Bruinisse bestaat uit 3 groepen:
Dagopvang:
leeftijd van 0 tot 4 jaar.
Peuteropvang: leeftijd van 2 tot 4 jaar
De BSO:
leeftijd van 4 tot 13 jaar
Het Kinderpaleis hanteert de regels volgens de caokinderopvang waarin het maximaal aantal kinderen per
pedagogisch medewerker staat aangegeven.
Professionele pedagogisch medewerkers:
Bij Het Kinderpaleis werken we met pedagogisch
medewerkers die in het bezit zijn van een relevant
diploma zoals genoemd in de cao-kinderopvang.
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Alle medewerkers zijn in het bezit is van een EHBO- en
BHV diploma.
Tevens overleggen alle Pedagogisch medewerkers een
‘verklaring omtrent gedrag’ aan Het Kinderpaleis, die
gekoppeld is in het personenregister kinderopvang.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Het Kinderpaleis werkt met de meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling. Bij Het Kinderpaleis zijn
3 aandacht functionarissen aangesteld. De medewerkers
van Het kinderpaleis zijn getraind om, bij vermoeden van
kindermishandeling, stappen te ondernemen d.m.v. het
stappenplan van de meldcode. Wij zijn aangesloten bij
het registratiesysteem de VIR (verwijsindex, registratie).
Het betreft een initiatief om die kinderen te registreren,
over wie wij ons zorgen maken.
De meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling
zal jaarlijks geactualiseerd worden tijdens de
teamvergaderingen en/of trainingen.
Calamiteiten:
In geval van een calamiteit, bijvoorbeeld brand of een
gifwolk, hanteert Het Kinderpaleis een calamiteitenplan.
Naast het hebben van een plan wordt er minstens één
keer per jaar een ontruimingsoefening gehouden, zodat
we kunnen controleren of het plan in geval van nood ook
echt werkt.
Contacten met ouders:
Het Kinderpaleis acht grote waarde aan de contacten met
ouders.
We hebben de volgende contactmomenten:
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 Het intakegesprek
 Haal en brengcontacten
 Het ouderportaal; ouders kunnen via de app hun
kind volgen gedurende de opvang dag
 Oudergesprekken
 Ouderavonden
Oudercommissie:
Het Kinderpaleis heeft op alle locaties een
oudercommissie die bestaat uit ouders van de kinderen.
De oudercommissie vergadert minimaal 4x keer per jaar
met de leden van alle locaties en overlegt met de manager
en directeur over de dagelijkse gang van zaken.
De oudercommissie hanteert een vastgesteld reglement.
Klachten:
Indien u als ouder/verzorger een uiting van ongenoegen,
of een klacht heeft kunt u hiermee terecht bij de
pedagogisch medewerkers of de directeur.
Indien de klacht voor u niet naar tevredenheid is
afgehandeld tijdens de interne procedure, kunt u te allen
tijde rechtstreeks bij de Geschillencommissie
Kinderopvang een klacht voorleggen.
Verdere informatie is te verkrijgen op de locaties.
Dagindeling:
Bij Het Kinderpaleis krijgen kinderen de gelegenheid om
van tevoren te wennen aan een nieuwe omgeving en
nieuwe mensen. Vooraf aan de plaatsing nodigen wij uw
kind uit om 1 of 2 dagdelen te komen wennen op de
groep.

7
Dec 2019

Dagopvang:
07.00 – 9.15 uur
09.15 – 10.00 uur
10.00 – 10.15 uur
10.15 – 11.30 uur

11.30 – 12.30 uur
12.30 – 13.00 uur
13.00 – 14.30 uur
14.30 – 15.00 uur

15.00 – 15.30 uur
15.30 – 16.30 uur
16.30 – 17.00 uur
17.00 – 18.00 uur

Kinderen worden gebracht. Vrij
spelen.
Liedjes zingen/boekje lezen, fruit
eten en drinken.
De kinderen worden verschoond,
gaan naar het toilet of op het potje.
Activiteit. De kinderen kunnen
verven, plakken, tekenen, kleien,
gymnastiek, dansen. Het streven is
om elke dag even buiten te gaan
spelen.
Middagmaaltijd.
De kinderen worden verschoond,
gaan naar het toilet of op het potje.
Rustperiode in de groep
De kinderen worden verschoond,
gaan naar het toilet of op het potje.
Kinderen worden aangekleed of
doen dit zelf.
Iets drinken en eten
Activiteit (zie ochtend)
Iets eten en drinken en
verschonen/plassen
Vrij spelen tot alle kinderen zijn
opgehaald.

Verzorging:
De zorg voor uw kind staat voorop tijdens de opvang. We
streven naar een gezonde voeding. U verzorgt als ouder
zelf de flesvoeding van uw baby (aanleveren in een
poedercontainer). Het Kinderpaleis verzorgt verder alle
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overige voedingen.
Luiers:
Het Kinderpaleis verzorgt tijdens de opvang de luiers
van uw kind.
Peuteropvang:
8.30 uur
9.45 – 10.15 uur
10.15 – 11.30 uur

11.30 – 12.00 uur
12.00 uur

Kinderen worden gebracht. Vrij
spelen.
Liedjes zingen/boekje lezen, fruit
eten en drinken.
Activiteit. De kinderen kunnen
verven, plakken, tekenen, kleien,
gymnastiek, dansen of buiten
spelen.
Rustige activiteit aan tafel.
De kinderen worden opgehaald.

Buitenschoolsopvang:
14.30 – 15.30 uur
De pedagogisch medewerkers
halen de kinderen uit school
15.45 – 16.00 uur
Iets eten en drinken. Gelegenheid
voor de kinderen om te vertellen
wat ze die dag beleefd hebben.
Komen de kinderen rond het
middaguur uit school, dan krijgen
ze een broodmaaltijd
16.00 – 17.15 uur
De kinderen mogen zelf kiezen wat
ze willen gaan doen; het is immers
hun vrije tijd. De pedagogisch
medewerkers bieden wel allerlei
activiteiten aan en begeleiden de
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17.15 - 17.30 uur
17.30 – 18.00 uur

kinderen daarbij, maar niets is
verplicht.
Iets eten en drinken
Vrij spelen totdat alle kinderen zijn
opgehaald.

Indien de kinderen vroeg uit school zijn, worden de
kinderen vanaf 11.30 uit school gehaald (afhankelijk van
de openingstijden van de school).
Schoolvakanties:
7.00 - 9.30 uur
9.30 – 16.30 uur

16.30 – 18.00 uur

Kinderen worden gebracht
In de schoolvakanties worden er
allerlei speciale activiteiten
georganiseerd en staan er ook
uitstapjes op het programma
De kinderen worden opgehaald.

Afmelden:
Als uw kind een dag niet naar ons toekomt, meldt u dit
dan zo vroeg mogelijk aan de pedagogisch medewerkers
van de groep. Uiteraard kunt ons hiervoor ook bellen.
Ruilen van dagen en vakantiekaarten
Bij Het kinderpaleis is het mogelijk om van dag te ruilen.
Dit kan, indien er plek is op de groep. Een dag kan
binnen 2 weken voor of na de dag waarop het kind niet
geweest is geruild worden.
Het Kinderpaleis werkt met vakantiekaarten. Met deze
vakantiekaarten kunt u dagen van uw opgenomen
vakantie inhalen. Ieder kind krijgt een tegoed van 3 keer
het aantal dagen die per week worden afgenomen.
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Daarnaast komen de nationale feestdagen, waarop we
gesloten zijn er ook op de vakantiekaart te staan.
Aanmelding en plaatsing:
Het Kinderpaleis hanteert de volgende regels bij
aanmelding en plaatsing:
 Het Kinderpaleis is toegankelijk voor alle
kinderen die geen bijzondere en/of medische
begeleiding nodig hebben.
 Kinderen worden geplaatst binnen de
opvangcapaciteit en de vastgestelde leidster-kind
ratio volgens de CAO kinderopvang.
 Plaatsing van kinderen geschiedt aan de hand van
vastgestelde voorrangregels.
 Kinderen kunnen vanaf 6 weken geplaatst
worden.
 Minimale afname voor de dagopvang is 2
dagdelen en maximaal 10 dagdelen.
 Minimale afname voor de buitenschoolse opvang
is 1 dag en maximaal 5 dagen.
 Plaatsing voor vakantieopvang voor schoolgaande
kinderen geschiedt op basis van afname voor een
heel jaar (dit omvat 11 weken vakantie en de
vooraf vastgestelde studiedagen in de schoolgids.
 Het inschrijfgeld per kind bedraagt 15 euro.
Bij Het Kinderpaleis kunt u uw kind aanmelden voor de
dagopvang vanaf het eerste moment; de zwangerschap!
Uw inschrijving is definitief na ontvangst van het
ingevulde en ondertekende formulier en als het
inschrijfgeld is voldaan. U ontvangt van ons een
bevestiging van inschrijving.
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Circa één maand voor de overeengekomen
plaatsingsdatum wordt er telefonisch contact met u
opgenomen voor een intakeafspraak op de locatie.
Alle persoonlijke gegevens die u verstrekt, worden
vertrouwelijk behandeld volgens de Wet Bescherming
Persoonsgegevens.
Aansprakelijkheid en verzekering:
Tijdens het verblijf bij Het Kinderpaleis en tijdens
uitstapjes met de buitenschoolse opvang is uw kind
verzekerd voor Wettelijke Aansprakelijkheid.
Het Kinderpaleis kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor het wegraken, of beschadigen van kleding,
meegebracht speelgoed en dergelijke.
Hiernaast zijn ouders wettelijke aansprakelijk voor
schade die wordt aangebracht door hun eigen kind.
Openingstijden:
Voorschoolse opvang locatie Langeweg en Emmastraat:
7.00 uur – 8.30/8.45 uur
Naschoolse opvang:
Ma,di,do
: 14.30 uur – 18.00/15 uur
Woe, vrijdag
: 11.30 uur – 18.00/15 uur
Vakantieopvang
: 7.00 uur – 18.00/15 uur
Dagopvang
Hele dagopvang

:7.00 uur – 18.00/15 uur

Peuteropvang:
Peuteropvang:

8.30 – 12.00 uur
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Verlengde, of vervroegde opvang is alleen mogelijk op
aanvraag. We bieden dit van 6.30 uur tot 7.00 uur en van
18.00 uur tot 18.30 uur tegen het normale tarief.
Sluiting:
Het Kinderpaleis is gesloten op de officieel erkende
feestdagen, koningsdag en van 25 december t/m 1
januari.
Kinderopvang Het Kinderpaleis
Emmastraat 24b
Julianastraat 13
3255 BE Oude-Tonge
3255 BG Oude-Tonge
0187 640750
0187 642181
Langeweg 54
3241 KA Middelharnis
0187 477016

Molenstraat 46
4311 ED Bruinisse
06 281 182 65
06 284 089 61

Olympiaweg 32
3245 DL Sommelsdijk
06 30145354
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