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VOORWOORD
Annabelle de Munck, directrice en oprichtster van kinderdagverblijf Njoy, in mei
2013 is het dagverblijf geopend op de locatie Dinkel 3. Njoy heeft plaats voor
maximaal 71 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. We beschikken over een flinke
buitenruimte en een dakterras voor de kleinere kinderen. Vanaf december 2013
hebben wij ook buitenschoolse opvang en bieden wij plek aan 40 kinderen in de
leeftijd van 4 tot 12 jaar. Deze was eerst gevestigd in het kinderdagverblijf. Vanaf
september 2017 is onze BSO verhuisd naar ons nieuwe pand gelegen op de
Zevenkampsering 340. Hier vangen we maximaal 40 kinderen in de leeftijd 4 tot 12
jaar op.
In Zoetermeer zijn wij in 2010 al gestart met onze eerste vestiging. Wij bieden daar
59 kindplaatsen
Dit informatieboekje is speciaal voor iedereen die meer wil weten over Njoy. Het geeft een indruk van de
doelstellingen, achtergronden en wijze van werken op ons kinderdagdagverblijf en de BSO. Mochten er na het
lezen van dit boekje nog onduidelijkheden zijn, dan kunt u zich met vragen altijd tot de pedagogisch medewerkers
of tot kantoor wenden
Kinderdagverblijf Njoy is gerechtigd het informatie boekje op elk moment aan te passen. Na aanpassing zal Kinderdagverblijf Njoy u omgaand in kennis stellen van de wijziging(en).
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Algemene gegevens
Locatie KDV Rotterdam
Dinkel 3
3068 HB Rotterdam
Locatie BSO Rotterdam
Zevenkampsering 340
3068 HG Rotterdam

Telefoon Rotterdam: 010-7171506
Telefoon Zoetermeer: 079-3602916

E-mail: info@kinderdagverblijf-njoy.nl

Openingstijden
Het kinderdagverblijf is geopend van 7.00 tot 18.30 uur. Op onze BSO bieden wij alleen na schoolse opvang aan
en tijdens de vakanties is de BSO geopend van 7.00 tot 18.30 uur.

Leiding
Annabelle de Munck is als directrice eindverantwoordelijk.
Graciela Luschen is de leidinggevende van de locatie.

Plaatsing
KDV
Njoy biedt de mogelijkheid tot opvang voor kinderen van 8 weken tot 4 jaar. Een volledig kindplaats bestaat uit
5 dagen. Njoy kent een minimumafname van 1 dag. Elke dag van de maand kan gestart worden met de
plaatsing.
BSO
De BSO biedt de mogelijkheid tot opvang van kinderen van 4 tot 12 jaar. De opvang wordt afgenomen in vaste
dagdelen en welke tijden dat precies zijn is afhankelijk van de schooltijden. Een contract voor BSO wordt
afgesloten op basis van 49 weken, 40 schoolweken en 9 vakantieweken. De overige 3 vakantieweken kunnen los
afgenomen worden, en dienen van te voren aangevraagd te worden. Studiedagen dienen ook apart en van te
voren aangevraagd te worden, deze dagen bieden wij opvang bij meer dan 4 aanmeldingen.

Mogelijkheden kinderopvang
Njoy kent:
Vaste dagopvang
Wekelijkse opvang op vaste dagen. Per dag wordt 11 uur of
11,5 uur opvang afgenomen. Wij werken niet met halve dag
opvang. Mits de kind aantallen het toelaten kan er
incidenteel een dag gewijzigd worden binnen een week.
Aanvragen voor anderen dagen of het minderen van dagen
kan aangevraagd worden via het ouderportaal. Bij een
inschrijving ontvangen de ouders de inloggegevens voor het
ouderportaal.

Voor en buitenschoolse opvang
Njoy bied buitenschoolse opvang (BSO) voor schoolkinderen van 4 tot 12 jaar. Wij vangen niet alleen de
kinderen op na schooltijd, maar ook tijdens de vakanties en/of studiedagen van school. Njoy onderscheidt zich
van andere BSO door kleinschalige opvang aan te bieden met maximaal 40 kinderen verdeeld in twee groepen.
De buitenschoolse opvang is gevestigd in een uniek pand aan de Zevenkamspering dichtbij de scholen. Hier is
voor al onze kinderen genoeg te doen na een vaak vermoeiende schooldag. De kinderen bepalen in principe zelf
hoe ze de uren willen vullen. Dat vinden wij belangrijk. Het gaat immers om hun vrije tijd! Natuurlijk bieden we
ook leuke activiteiten aan waar de kinderen aan kunnen deelnemen.
BSO Njoy besteedt veel aandacht aan het creëren van het ‘thuisgevoel’. Als u een bezoek brengt aan één van
onze locaties, zult u zien dat de groepsruimtes die sfeer uitstralen.

Aangesloten scholen (BSO):
De Vliedberg (Katholiek)
De Waterlelie locatie Veluwemeer (openbaar)
Kruidenhoek (openbaar Jenaplan)
Tangram (rooms-katholiek)

Kosten
Het tarief voor 2019 KDV en BSO (Zoetermeer/Rotterdam) (0-4 jaar)
Kinderdagverblijf
Aantal dagen per week:

Tarief per uur:

5 dagen
4 dagen
3 dagen
2 dagen
1 dag

€ 7,70
€ 7,70
€ 7,70
€ 7,70
€ 7,70

Opvang soort:
BSO
Overige 3 weken

Totaal per jaar:

School weken:

vakantie weken:

49 weken
3 weken

40

9
3

Tarief per uur:
€ 7,42
€ 7,42

Wat is dan mijn maandbedrag bij bijvoorbeeld 2 dagen per week?
Rekenvoorbeeld: € 7,70 x 11 uur ( in het geval van KDV) x 2 (dagen) x 52 (weken per jaar) : 12 (maanden) =
€743,07 (bruto)
Waar 11 uur staat kan ook 11,5 uur ingevuld worden.
De officiële feestdagen als ook de overige sluitingsdagen zoals de studiedagen zijn verwerkt in de tarieven die
Kinderdagverblijf Njoy en BSO Njoy hanteert.
Het bovengenoemde uurtarief is een bruto tarief. Wat u uiteindelijk netto zelf betaald hangt af van de hoogte
van de kinderopvangtoeslag. Op onze website vind u een rekentool waarbij u kunt uitrekenen wat de kosten
voor de opvang zijn.
De officiële feestdagen als ook de overige sluitingsdagen zoals de studiedagen zijn verwerkt in de tarieven die
Kinderdagverblijf Njoy en BSO Njoy hanteert.
Het bovengenoemde uurtarief is een bruto tarief. Wat u uiteindelijk netto zelf betaald hangt af van de hoogte
van de kinderopvangtoeslag.
Om ouders tegemoet te komen in het doorbetalen van feestdagen hebben wij de volgende compensatie;
•
•

Wanneer alle 5 feestdagen een opvangdag van jullie kind(eren) betreft mogen jullie in overleg 2 dagen
inhalen op een dag naar keuze, indien er plek is op de groep.
Wanneer 4 van de feestdagen een opvangdag van jullie kind(eren) betreft mogen jullie in overleg 1 dag
inhalen op een dag naar keuze, indien er plek is op de groep.

Kinderopvangtoeslag
De kinderopvangtoeslag is een bijdrage van de overheid en van uw werkgever in de kosten van kinderopvang.
De kinderopvangtoeslag is geregeld in de Wet kinderopvang, die op 1 januari 2005 is ingegaan. De regeling voor
de kinderopvangtoeslag is een zogenoemde ‘inkomensafhankelijke regeling’.
Dit betekent dat u meer toeslag krijgt naarmate uw inkomen lager wordt. Maar
niet alleen uw inkomen is van belang voor de hoogte van de
kinderopvangtoeslag. Ook uw gezinssamenstelling (heeft u bijvoorbeeld een
partner) en de opvanggegevens tellen mee (hoeveel uur gaan uw kinderen
bijvoorbeeld naar de opvang). De toeslag kunt u aanvragen op
www.toeslagen.nl

Contracten en facturatie
Njoy gaat een plaatsingscontract aan met u als ouder/verzorger. De facturatie vindt maandelijks plaats en het
dient altijd voor de 25ste iedere maand op de rekening van het kinderdagverblijf te staan bijgeschreven. Ook
betaald u altijd een maand vooruit.
De betaling van de door ouders aan Njoy verschuldigde bedragen zal bij voorkeur geschieden door middel van
automatische incasso uit hoofde van een door ouders aan Njoy verstrekte machtiging tot automatische incasso.
De betaling geschiedt minimaal eens per maand, voorafgaand aan de maand waarop de factuur betrekking
heeft; Njoy heeft de bevoegdheid de door de ouders aan het kindercentrum verschuldigde vergoedingen
vooraf, dat wil zeggen in de kalendermaand voorafgaand aan de kalendermaand waarin de betreffende opvang
zal plaatsvinden, te factureren;
Annulering: de ouder/verzorger die deze overeenkomst annuleert voor dat er sprake is van daadwerkelijke
plaatsing, is verschuldigd het bedrag voor een periode van 1 maand plaatsing.
NB: Door ondertekening en/of goedkeuring in het ouderportaal van deze overeenkomst verklaart u dat u het
pedagogisch beleid van Kinderdagverblijf Njoy heeft ingezien, het informatieboekje van Kinderdagverblijf
Njoy heeft ontvangen en dat u akkoord gaat met de regels van Kinderdagverblijf Njoy zoals ze in deze
overeenkomst en het informatieboekje worden beschreven. Door ondertekening en/of goedkeuring in het

ouderportaal van deze overeenkomst gaat u een contract aan met Kinderdagverblijf Njoy dit contract kunt u
alleen beëindigen in het ouderportaal, waarbij een opzegtermijn geldt van één kalendermaand. Beëindiging
van deze overeenkomst kan alleen ingaan op de eerste van elke kalendermaand.

Inschrijving
Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden. Als er een kindplaats beschikbaar is, wordt u op de hoogte
gesteld en wordt er een contract aangeboden in het ouderportaal, deze dient u binnen 7 dagen goed te keuren
in het ouderportaal. Als het contract goed gekeurd is uw plaats gereserveerd. Zolang dit niet gebeurd is, is de
plaats niet gereserveerd. De plaats is nog steeds beschikbaar voor alle ouders.
Inschrijven kan via de website; www.kinderdagverblijf-njoy.nl

Sluitingsdata
Njoy is gesloten op de algemeen erkende feestdagen. Daarnaast behoudt Njoy zich het recht voor om maximaal
twee dagen per jaar haar kindercentra te sluiten zonder restitutie dit in verband met de bijscholing van onze
medewerkers zoals EHBO en BHV cursussen. Erkende feestdagen en sluitingsdagen kunnen niet geruild worden.

De groepsopbouw
De vaste groepsruimtes voor dagopvang zijn onderverdeeld in:
•
•
•
•
•
•
•

Babygroep (leeftijd van 0 tot 1 jaar)
0-2groep (leeftijd van 0 tot 2 jaar)
Dreumesgroep (leeftijd van 1 tot 2 jaar)
Ukkengroep (leeftijd van 2 tot 3 jaar)
Peutergroep (leeftijd van 3 tot 4 jaar)
BSO groep 1 (leeftijd van 4 tot 12 jaar)
BSO groep 2 (leeftijd van 4 tot 12 jaar)

Groepsgrootte
De groepsgrootte per leeftijdsgroep is samengesteld conform de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang. De
verhouding van het aantal Pedagogisch medewerkers en het aantal feitelijk aanwezige kinderen (kindleidsterratio)
is ten minste:
•
•
•
•

Eén pedagogisch medewerker per 3 kinderen in de leeftijd van 0 tot 1 jaar
Eén pedagogisch medewerker per 5 kinderen in de leeftijd van 1 tot 2 jaar
Eén pedagogisch medewerker per 8 kinderen in de leeftijd van 2 tot 3 jaar
Eén pedagogisch medewerker per 8 kinderen in de leeftijd van 3 tot 4 jaar

Voor de BSO geldt: Eén pedagogisch medewerker per 11 kinderen in de leeftijd van 4
tot 12 jaar

Pedagogisch beleid
Njoy werkt volgens de Thomas Gordon theorie.
Thomas Gordon is een kinderpsycholoog die
gespecialiseerd is in de communicatie tussen
ouders/leidsters en kinderen. In Gordon’s visie staan
respect en aandacht voor elkaar en ruimte voor ieders
eigen karakter centraal. De rode draad van zijn
methode is de taal van acceptatie. We nemen kinderen
serieus en laten ze in hun waarde, zodat we goede
relaties met ze op kunnen bouwen. In die context kan
een kind groeien, zich ontwikkelen en problemen leren
oplossen. Het maakt dat een kind productiever en
creatiever wordt en zich gelukkig zal voelen. Het
pedagogische beleidsplan geeft aan wat u in grote
lijnen van Njoy kan verwachten en worden de
formele en informele afspraken beschreven met betrekking tot de opvoeding en ontwikkeling van uw
kind. Het pedagogisch beleidsplan is na te lezen op de website (www.kinderdagverblijf-njoy.nl) en ligt ter inzage
op de locatie.

Pedagogische visie
Njoy is gehuisvest in een prachtige vrijstaande pand. Met de moderne en frisse inrichting is Njoy uniek in
Rotterdam. Door de kleine groepjes opgevangen kinderen is er weer tijd voor het kind, wat bij ons centraal
staat. Met vaste gezichten op de groepen werken wij aan het vertrouwen en de betrokkenheid.
Wij geven de kinderen de ruimte om zich spelenderwijs te ontwikkelen door middel van het
VVE Piramide programma waar alle 4 de ontwikkelingsgebieden aan bod.

Wat neemt u mee
Vertrouwde knuffel*
Speen*
Een eigen fles/tuitbeker*
Extra kleding voor eventuele ongelukjes
Pantoffels of binnenschoenen
*indien van toepassing
Bij “Njoy” kunt u de spullen van uw kind in zijn/haar mandje opbergen. Alle
spullen die van huis uit mee komen dienen voorzien te zijn van een label of
naam. Jassen, mutsen, sjaals en schoenen ook graag van label of naam
voorzien.

Kleding
Het kan voorkomen dat kleding nat of vies wordt of dat uw kind een ongelukje
krijgt, daarom willen wij graag van ieder kind een reserve set aan kleding in de
juiste maat van het kind, bestaande uit:
- ondergoed;
- broek, maillot of rokje;
- shirt of trui;
- sokken.

Indien de kleding van uw kind nat of vies is geworden en de groepsleidsters de reserve kleding hebben
aangetrokken, krijgt u de vieze kleding mee naar huis. Brengt u dan wel de volgende keer weer een nieuwe
reserve set aan kleding mee?
Om verwisseling van kleding te voorkomen, Is het erg fijn als de kleding is voorzien van een naam. Zodra uw
kind gaat kruipen of lopen, zijn stevige pantoffels of binnen schoenen gewenst om mee te nemen. Bij
binnenkomst kunt u de schoenen op de kapstok, boven de luizenzakken, kwijt. Jassen kunnen in de gang op de
kapstok worden gehangen in de luizenzakken. Voor ieder kind is er een bakje met zijn of haar naam erop. Hierin
kunt u alle overige spullen van uw kind kwijt.

Halen en brengen
Als het nodig is kunt u uw kind op elk gewenst
moment komen brengen en ophalen, maar voor
de rust en de regelmaat van de kinderen is het
prettig dat dit tussen 7.00 en 9.00 en 16.30 uur en
18.30 uur gebeurd.
Bij het ophalen is er gelegenheid voor een
overdrachtsgesprek. Daarnaast is er voor elke
baby tot 2 jaar een eigen schriftje, waarin de
ontwikkeling, voeding- en slaaptijden worden
bijgehouden. Om de thuissituatie zoveel mogelijk
met het kinderdagverblijf af te kunnen stemmen is
het van grote waarde wanneer bijzonderheden
vanuit de thuissituatie opgeschreven worden in
het schriftje. Op deze manier komt de informatie gegarandeerd over en een leuke bijkomstigheid is dat het
schriftje later een herinnering is aan de vroege kinderjaren. Voor de 2+ kinderen versturen wij dagelijks via het
ouderportaal een berichtje met daarin een samenvatting van de dag. Voor een mondelinge overdracht dienen
ouders hun kind ruim voor sluitingstijd op te halen.

Ouderportaal
Wat houd het ouderportaal nou precies in: Een extra dag aanvragen? Een factuur bekijken, jaaropgave
downloaden of een berichtje naar de groep van uw kindje sturen? Uw regelt het eenvoudig zelf en u bent in
control over 'uw' de opvang van uw kind. En het bespaart u veel werk! Daarnaast eenvoudig bekijken van foto's
en filmpjes van de groep. Hoe leuk is dat! Deze omgeving werkt probleemloos op iedere telefoon, tablet of pc.
U bent eigenlijk volledig in control over de opvang van uw eigen kindje. Via ieder device kunnen jullie
informatie raadplegen of acties uitvoeren. Een kleine greep:
- extra dag aanvragen
- ruildag aanvragen
- berichtje naar de groep sturen
- ziek/ afwezig melden
- vakantie doorgeven
- facturen, contracten en jaaropgaven bekijken
- wijzigingen in contract aanvragen
- persoonlijke informatie aanpassen
- foto's en video's van de groep bekijken
- nieuwsitems bekijken

Oudergesprekken
Voor Njoy is het contact met ouders erg belangrijk. Wanneer er een inschrijving heeft plaatsgevonden zullen wij
een maand van te voren contact opnemen en de ouders uitnodigen voor een ‘intakegesprek’ Hierin zullen wij
bespreken hoe het met het kindje gaat, wat de behoeftes zijn, wat het ritme is, wat het kindje wel en niet eet
etc., en wie de mentor wordt van het kindje. Wij zullen allerlei gegevens doornemen, en in het ouderportaal
zetten, die voor ons van belang zijn en we zullen een aantal wenafspraken maken voor het kindje. De
wenafspraken vinden plaats voorafgaand aan de contract datum.
Een half jaar na plaatsing worden de ouders weer uitgenodigd op gesprek, ditmaal voor een ’10 minuten
gesprek’. Dit gesprek gaat over het voorgaande half jaar en de ontwikkeling tot dan toe. Er wordt ook
geïnformeerd naar hoe het thuis gaat en of we op 1 lijn liggen met thuis. Daarnaast kunnen ouders eventuele
wensen of opmerkingen uitspreken.
Wanneer het kindje na een jaar overgaat naar de volgende groep ontvangen de ouders een uitnodiging voor
een ‘overgangsgesprek’ Bij dit gesprek zal een leidster (mentor) aanwezig zijn van de ‘oude’ groep maar ook
een leidster (nieuwe mentor) van de nieuwe groep. Er is een moment van kennismaking voor de ouders met de
nieuwe leidster. De kind gegevens zullen bijgewerkt worden in het ouderportaal en de observatie zal besproken
worden. Daarnaast kunnen eventuele vragen uiteraard beantwoord worden.
Vervolgens zal er na een half jaar weer een zelfde 10 minuten gesprek gevoerd worden. En bij elke overgang
naar de volgende groep zal ook het overgangsgesprek zich herhalen. Vlak voordat de kinderen naar de
basisschool gaan of het kinderdagverblijf verlaten vind er een ‘eindgesprek’ plaats.
Wanneer ouders tussentijds behoefte hebben aan een gesprek kan dit altijd aangevraagd worden. Ook wanneer
wij ons tussentijds zorgen maken zullen we aan de bel trekken.

Afmelden
Ouders die gebruikmaken van opvang dienen voor 9.00 uur in het ouderportaal door te geven dat hun kind
vanwege ziekte of andere redenen niet aanwezig zal zijn.
Vakanties kunt u ook doorgeven in het ouderportaal. Wilt u in verband met de planning van de leidsters uw
vakantie zo spoedig mogelijk doorgeven. Het is niet mogelijk uw kind op het laatste moment alsnog te brengen
wanneer deze is afgemeld. Wilt u uw kind toch brengen tijdens de door u opgegeven vakantie dan dient u dit
minimaal 2 weken van te voren te melden. Anders is het mogelijk dat er geen ruimte meer is i.v.m. de personele
bezetting.

Te laat ophalen
Njoy sluit om 18.30 uur. Indien u door onvoorziene omstandigheden niet voor 18.30 uur uw kind op kunt halen
neemt u dan direct telefonisch contact op met ons en geef dit aan de groepsleidster door. In overleg worden de
volgende opties besproken:
U regelt indien dit mogelijk is een persoon die uw kind wel voor 18.30 uur op kan halen; -Informeer deze
persoon dat deze een geldig legitimatiebewijs mee moet nemen; -Informeer de groepsleidster wie uw kind
komt ophalen en op welk tijdstip. -Indien niemand anders dan uzelf uw kind kan ophalen, geeft u aan de
groepsleidster telefonisch door op welk tijdstip u denkt bij ons te arriveren;
De groepsleidster informeert uw kind dat u verlaat bent of dat uw kind door iemand anders wordt opgehaald
Njoy brengt kosten voor het te laat ophalen van uw kind in rekening wanneer blijkt dat het geen incident
betreft, zoals een file.

Ophalen door derden
Het kan voorkomen dat u als ouder verhinderd bent om uw kind naar het kinderdagverblijf te brengen of op te
halen. Neem dan telefonisch of via het ouderportaal contact op en informeer de groepsleidster dat u uw kind
door iemand ander wordt gebracht of wordt opgehaald en op welk tijdstip. Wij stellen het op prijs dat de
persoon vooraf geïntroduceerd is. Informeer de persoon die uw kind komt halen dat deze een geldig
legitimatiebewijs mee moet nemen omdat hier naar gevraagd kan worden door groepsleidsters. De persoon die
bij ons niet bekend is en uw kind komt halen en/of brengen dient zich, voor het betreden van het
kinderdagverblijf altijd met een geldig legitimatiebewijs te legitimeren. Bij twijfel, of indien de persoon geen
geldig legitimatiebewijs bij zich heeft, wordt uw kind niet aan deze persoon meegegeven.

Bij binnenkomst
•
•
•
•
•
•
•

Bij binnenkomst van de groep dient u vooraf, in verband met de hygiëne, de blauwe hoezen om uw
schoenen doen alvorens de groep verder te betreden.
Kinderen moeten bij binnenkomst van de groep direct de buitenschoenen uit en sloffen/binnen
schoenen aan.
Het is niet toegestaan dat kinderen met drink- en etenswaren Njoy betreden.
Wij vragen u buggy’s, kinderwagens en autostoeltjes na het brengen weer mee te nemen. In verband
met de veiligheid, de eisen van de brandweer en de beperkte ruimte binnen Njoy.
In de entree/gangpaden is het niet toegestaan losse kleine objecten te laten staan.
Er mogen geen huisdieren (honden) mee naar binnen worden genomen.
Er mag binnen niet gerookt worden.

Afscheid
De leidster neemt de verantwoordelijkheid van uw kind
over als u weggaat. Er is elke dag gelegenheid om een
gesprekje te hebben bij het brengen om te vertellen hoe
het thuis is gegaan. Het kost niet veel tijd maar is wel heel
belangrijk.
Bij het vertrek raden wij u aan om uw kind duidelijk te
zeggen dat u weggaat. Als u stilletjes vertrekt kan uw kind
u plotseling missen. Ook is het begrijpelijk dat ouders het
niet leuk vinden om een huilend kind achter te laten,
maar afscheid rekken of stilletjes vetrekken maakt het
afscheid alleen maar moeilijker. De meeste kinderen
voelen zich veiliger met een vast afscheidsritueel. Het huilen is vaak al snel over als de leidster het overneemt
(troost en afleiding). Bellen om te vragen hoe het gaat mag altijd, de groepen hebben elk een keuze menu als u
belt.

Ouder/verzorger/kind gegevens
Het is voor de groepsleidsters van groot belang dat wij van u en uw kind de juiste up to date gegevens hebben.
Verandert er iets in de door u opgegeven noodnummers en contactpersonen, dat dient u dit per direct in het
ouderportaal aan te passen. Het is noodzakelijk dat ouders (of iemand namens hen) bereikbaar zijn in eventuele
noodgevallen.

Privacyreglement
Wij geven omwille van de privacy van ouders en werknemers geen persoonlijke gegevens door aan derden. Meer
informatie hierover vindt u in onze AVG op https://www.kinderdagverblijf-njoy.nl/algemeen/privacy-avg/

Informatievoorziening
Omdat de ouder betrokkenheid van u bij het kinderdagverblijf van groot belang is, wordt u regelmatig over
allerlei relevante onderwerpen geïnformeerd door middel van een (nieuws)brief per mail. Voorafgaand aan
ieder VVE thema ontvangt u een nieuwsbrief, daarnaast ontvangt u elk kwartaal een algemene nieuwsbrief.
Regelmatig worden er ouderavonden georganiseerd met verschillende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het
VVE programma.

Mededelingen
Als u bij ons binnenkomt, kijkt u dan op het mededelingenbord van de desbetreffende groep. Hierop vindt u
relevante informatie. Wij houden u via het ouderportaal op de hoogte met berichtjes en foto’s. Daarnaast
zullen er diverse mededelingen en herinneringen verschijnen op onze Facebook pagina
www.facebook.com/kinderdagverblijfnjoy. Daarnaast hebben wij een Instagram pagina om foto’s met de
ouders te delen, deze pagina is privé. Daarnaast hebben we ook nog een facebookgroep (kinderdagverblijf Njoy
Rotterdam). Deze groep is ook privé en alleen toegankelijk voor ouders en personeelsleden.
Ouders kunnen op het intakeformulier aangeven of zij wel of niet willen dat we foto’s maken van de kinderen.

Ziekteboekje
Voor zieke kinderen en medicijnen is een protocol/ziekteboekje
opgesteld waarnaar de leidsters handelen. Deze kunt u teruglezen
in de informatiemap welke ter inzage op het kinderdagverblijf
ligt, of op de website.

Vakantie
Als uw kind niet aanwezig is door vakantie, verzoeken wij u dit vroegtijdig in het ouderportaal door te geven. Voor
de zomervakantie zal ruim van te voren aan u gevraagd worden wanneer uw kind niet aanwezig zal zijn, zodat wij
met de planning van vakanties in deze periode van de groepsleidsters rekening kunnen houden. Als uw kind door
vakantie afwezig is, kunnen deze opvangdagen niet worden ingehaald en/of geruild.

Thuisblijven en ophalen bij ziekte
Een ziek kind kan niet naar Njoy gebracht worden. Onder ziek wordt verstaan:
•

Als het kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen.

•

Als de verzorging te intensief is voor de leidster.

•

Als het de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt.

•

De koorts hoger is dan 38,5 graden

Wanneer een kind op Njoy ziek wordt, worden de ouders daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte
gesteld.
•

Wanneer uw kind ziek is en niet komt, verzoeken wij om dit voor 9.00 uur door te geven in het
ouderportaal.

•

We willen dan ook graag weten wat er aan de hand is zodat we, indien nodig, andere ouders kunnen
informeren over mogelijk besmettingsgevaar. Dit kunt u doen door een berichtje te sturen naar de
groep via het ouderportaal. Telefonisch door geven mag uiteraard ook.

•

Bij het uitbreken van een ziekte die besmettingsgevaar of infectiegevaar oplevert voor kinderen en
pedagogisch medewerkers, hanteren de pedagogisch medewerkers de richtlijnen vanuit ons ziektebeleid.
Bij twijfel over het juiste ziektebeeld, kunnen ouders met de pedagogisch medewerkers overleggen welke
maatregelen genomen moeten worden.

•

Het heersen van besmettelijke kinderziektes op Njoy wordt gecommuniceerd door middel van schriftelijke
aankondigingen die op de deuren worden opgehangen. Houd deze brieven in de gaten, zodat u als u dat
nodig vindt zelf maatregelen kunt treffen met betrekking tot de verzorging van uw kind.

•

Goed uitzieken is van belang. Door het ziek zijn, heeft het kind een verminderde weerstand en loopt het
snel weer iets op.

•

Wanneer de eigen huisarts van het kind in noodgevallen niet bereikbaar is, wordt een beroep gedaan op
de huisarts van de locatie. De kosten worden, indien van toepassing, achteraf met de ouders verrekend.

•

Wij adviseren nadrukkelijk uw kind te laten vaccineren volgens het programma van het
Consultatiebureau en de GGD dit om te veiligheid van de andere kinderen op het kinderdagverblijf te
waarborgen. Echter mogen wij de kinderen die niet gevaccineerd zijn niet weren. Wel hanteren wij een
zo open mogelijke communicatie en mag je altijd aan de leidinggevende van de locatie vragen of er
kinderen niet gevaccineerd zijn.

Inentingen
Tegen een aantal infectieziekten is bescherming mogelijk door vaccinatie. Deze inentingen vinden plaats in het
kader van het zogeheten Rijksvaccinatieprogramma. De Entadministratie van de GGD houdt de registratie bij en
roept kinderen in samenwerking met het Consultatiebureau automatisch op. Het is voor ons van belang, in
verband met besmettingsgevaar, te weten welke vaccinatie uw kind wanneer heeft gekregen.
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Geven van medicijnen
In opdracht van de ouders is het leidsters toegestaan medicijnen toe te dienen. Hiertoe dient vooraf door de
ouders een verklaring ingevuld en ondertekend te worden.

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 paracetamol alleen op voorschrift van een (huis)arts toegediend. Koorts heeft
namelijk altijd een oorzaak, die vaak niet direct aan te tonen is. Omdat Njoy aansprakelijk is voor het kind
gedurende het verblijf, wordt geen paracetamol toegediend: stel dat het kind ernstig ziek wordt en de koorts is
onderdrukt met paracetamol, kan Njoy aansprakelijk worden gesteld. Om dat te voorkomen, wordt paracetamol
alleen op doktersvoorschrift gegeven. 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 Njoy zelf het kind
paracetamol te geven om het kind op Njoy te kunnen laten.

Een dag ruilen
Indien u de dagdelen dat uw kind komt wilt
omzetten of extra dagen opvang wenst, kunt u dit
aanvragen in het ouderportaal. Wij berichten u
dan zo snel mogelijk of de door u gewenste
opvang mogelijk is of bieden u een alternatief.
Het is mogelijk te ruilen van opvang dag in
dezelfde week dat uw kind bij ons wordt
opgevangen. Dit vraagt u in het ouderportaal aan
en is alleen mogelijk indien de capaciteit van de
groep dit toelaat. Het is niet mogelijk om
opvangdagen om te ruilen als de officiële opvang
dag valt op een erkende feestdag of als uw kind
niet aanwezig is geweest in verband met ziekte.

Een extra opvang dag
Incidentele opvang is mogelijk als de groepsgrootte en samenstelling dit toelaat. Dit kunt u ook aanvragen in
het ouderportaal. Hieraan zijn wel kosten verbonden, die jaarlijks worden bepaald aan de hand van de kostprijs
van een kindplaats. Als uw kind een dag extra is geweest, wordt dit in rekening gebracht op de maandelijkse
factuur. Opvangdagen die niet worden ingevuld door ziekte van het kind, vakantie of sluiting, kunnen niet
worden gecompenseerd in dagen en/of geld.

Gezond eten en drinken bij Njoy:
Bij Njoy hebben we een gezond voedingsbeleid wat terug te vinden is
op de website en op alle groepen.
Wij geven de kinderen:
•
Vers fruit. De fruitsoorten die gegeven worden zijn: appel,
banaan, peer en seizoen fruit.
•
Lichtbruin brood, vanaf 1 jaar volkoren.
•
Nutrilon 1 en 2, halfvolle gepasteuriseerde melk.
•
Gezonde hartige belegsoorten: kipfilet, ham, plakjes kaas,
zuivelspread, gekookt eitje enz.
•
Gezonde zoete belegsoorten: appelstroop, gestampte muisjes,
honing, jam en pindakaas.
•
Als tussendoortjes: crackers, rijstwafels, soepstengels, ontbijtkoek en kaakjes.
•
Sap: roosvicee, diksap, limonade en appelsap.
Indien u bepaalde merken voor de voeding en drinken wenst, kunt u dit zelf meebrengen.

Voeding
•

•
•
•

Als een kind speciale flesvoeding heeft, nemen ouders van thuis een fles met speen mee en de voeding,
voorzien van de naam van het kind. Drinkt uw kind Nutrilon 1 of Nutrilon 2 dan verzorgd Njoy de flesvoeding,
ouders nemen dan alleen van thuis een fles met speen mee. Binnen het kinderdagverblijf worden de flessen
elke dag uitgekookt.
Wanneer een baby in het kinderdagverblijf wordt geplaatst, is het nodig het voedingsschema door te geven in
het ouderportaal. Dit wordt altijd tijdens het intakegesprek uitgebreid besproken.
Als kinderen een dieet moeten houden, geven ouders dit met duidelijke instructies door aan de pedagogisch
medewerkers. Ouders brengen eventueel zelf desbetreffende voeding mee.
Ouders worden verzocht hun kind geen snoep mee te geven. Traktaties bij verjaardagen of andere
gelegenheden gebeuren in overleg met de pedagogisch medewerkers. Op advies van de GGD wordt zoveel
mogelijk gezond getrakteerd.

Minder zoetbeleid
We hanteren een minder zoetbeleid op Njoy. De traktaties die
kinderen bij feesten meenemen mogen zoet zijn, zoals
ontbijtkoek, koekjes of rozijntjes. We proberen zoetigheid
zoals snoepgoed, slagroomtaart en chocolade buiten de deur
te houden. Er zijn op de locatie genoeg ideeën aanwezig die
op te vragen zijn bij de leidsters of op kantoor.

Verjaardagen
Verjaardagen worden in op Njoy uitgebreid gevierd, vooraf
wordt met de ouders afgesproken op welke dag het zal plaatsvinden. Voor de verjaardag versieren we de groep,
we gaan gezellig aan tafel zitten en de jarige krijgt een feestmuts, het kind mag op de speciale feeststoel zitten,
er wordt gezongen en muziek gemaakt, er is een cadeautje voor de jarige en het kind mag trakteren. De ouders
mogen hierbij aanwezig zijn of een foto of video camera meegeven. Ook maken we hiervan foto’s die we
vervolgens via het ouderportaal door sturen naar de ouders.

Dag van de leidster
Elke derde donderdag van september is de dag van de leidster in het leven geroepen om alle pedagogisch
medewerkers in de kinderopvang in het zonnetje te zetten. Wij zullen daar in samenwerking met de OC
aandacht aanbesteden. Indien gewenst mag u de pedagogisch medewerkers van uw kind iets geven, maar dit is
niet verplicht.

Een dag bij op het dagverblijf
Njoy biedt een dagprogramma aan waarin ruimte is voor verschillende individuele verschillen en een dagritme
dat regelmaat en vastigheid geeft. Een vertrouwd dagritme geeft houvast aan kinderen en aan de pedagogisch
medewerkers. De mate waarin kinderen een individueel dagritme moeten kunnen volgen of houvast vinden in
het ritme van de groep, verschilt sterk per leeftijd.
In de babygroep wordt zoveel mogelijk het eigen
ritme van de baby aangehouden wat betreft, het
slapen en verschonen. Zodra de baby’s overgaan naar
de dreumes groep krijgen ze een wat vaster dagritme
en kan er worden toegewerkt naar het ukken en
peuter dagritme. Door er soepel mee om te gaan
wordt er per kind gekeken wat de behoeftes zijn. Het
dagritme is ruim gepland waardoor kinderen niet op
gehaast hoeven te worden. Er wordt rekening mee
gehouden dat de overgang van de ene naar de
andere activiteit rustig moet kunnen verlopen. Het
dagritme wordt gemarkeerd door vaste onderdelen
van het dagprogramma, zodat de kinderen snappen wat er gaat gebeuren.

Een indicatie:
Om 7.00 tot 9.00...
...ontvangen we de kinderen en ouders. Er wordt goed afscheid genomen door de ouders..
Tussen 8.00 en 9.00...
...staan er leuke activiteiten op tafel zodat uw kind de dag
rustig aan tafel kan beginnen. Als ze liever vrij spelen, mag
dit ook.
Om 9.00 zijn alle kinderen aanwezig.
Rond 9.00
...voor elk eetmoment en na elk toilet bezoek worden de
handen gewassen. Het is tijd voor het fruit en natuurlijk wat
drinken.
Na elk eet/drink moment worden de kinderen verschoond
en anderen gaan op gezette tijden en naar behoefte naar
het toilet. (dit gebeurt uiteraard ook direct wanneer nodig)
Gedurende de ochtend wordt er gewerkt volgens het
draaiboek wat voorkomt uit het VVE programma (voor en vroeg schools educatie programma) In dit draaiboek
staat van tijd tot tijd beschreven welke activiteiten er plaats kunnen vinden. Deze activiteiten variëren van
voorlezen tot een thema gerichte activiteit, liedjes zingen of even lekker buiten spelen.
Rond 11.30...
...gaan we aan tafel voor de broodmaaltijd.
Om te beginnen zingen we een liedje:
Smakelijk eten, smakelijk eten

Hap hap hap
Hap hap hap
Dat zal lekker smaken
Dat zal lekker smaken
Eet maar op
Eet maar op
Eet smakelijk allemaal
De kinderen mogen zelf kiezen wat ze lekker vinden op hun
boterham. De belegsoorten komen voort uit ons gezond
voedingsbeleid. Daarna is het weer verschoningstijd.
Tussen 12.30 en 13.00...
..de kinderen die 's middags slapen worden naar hun bed
gebracht. De wakkere peuters/ukken kunnen vrij spelen.
Rond 15.30...
...zijn de slapers ook wel weer wakker, en gaan we aan tafel voor fruit en drinken. De kinderen vanaf 1 jaar eten
om deze tijd groentes zoals worteltjes, komkommertjes, tomaatjes of paprika. Dit komt ook voort uit ons
voedingsbeleid. Als ze hiervan niet genoeg eten krijgen ze een volkoren cracker met gezond beleg.
Dan is het weer tijd voor de verschillende activiteiten volgens het draaiboek vanuit het VVE programma.
Vanaf 16.30...
...kunnen de kinderen weer opgehaald worden door hun ouders.
Kinderen die om 17.30 nog bij ons zijn, krijgen nog een gezond tussendoortje zoals een volkoren kaakje of
volkoren ontbijtkoek. Uiteraard ook nog wat te drinken.
Dit is een globale dagindeling; iedere dag wordt opnieuw bekeken wat er zal worden gedaan met de kinderen.
Een en ander is daarbij afhankelijk van het weer, de groepssamenstelling en de stemming van de kinderen.
Wij sturen daarbij aan het einde van de dag, in verband met vermoeidheid van de kinderen, bewust op rustige
activiteiten. Vaak vullen we dat samen in met het spelen aan de tafel, het doen van spelletjes en/of (voor)lezen
van boekjes.
18.30...
...het kinderdagverblijf wordt gesloten.

Een dag bij de BSO
De kinderen worden door ons van school gehaald. Bij
aankomst op Njoy gaan zij afhankelijk van welke dag het is
aan tafel voor een broodmaaltijd (woensdag/vrijdag) of
gezellig aan tafel met wat te eten en te drinken. Ze
bespreken hoe de dag is geweest en waar iedereen zin in
heeft om te gaan doen. Iedereen kan hier een vrije keus in
maken. Het is ten slotte hun eigen vrije tijd. Uiteraard
zullen wij diverse activiteiten aanbieden om uit te kiezen.
Indien nodig kan er ook huiswerkbegeleiding
plaatsvinden. Wanneer het weer het toelaat zullen we
ook elke dag lekker naar buiten gaan. In de vakanties
wordt er een rooster gemaakt waarbij diverse activiteiten
georganiseerd worden binnen Njoy of daarbuiten. De BSO binnen Njoy moet voor de kinderen voelen als een 2 e
thuis. Zelf indelen van vrije tijd, leuke activiteiten en gezelligheid van leeftijdsgenootjes.

De aanwezigheid van bekende leeftijdsgenootjes heeft
een positief effect op de ontwikkeling
van kinderen. Een vertrouwde groep geeft een gevoel van
veiligheid en bevordert de kwaliteit van het samenspel.
Kinderen leren spelenderwijs veel sociale vaardigheden:
samen spelen, samen speelgoed delen, op elkaar letten
en voorzichtig zijn met elkaar. Begeleid door de
pedagogisch medewerkers leren ze hoe ze een ruzie op
kunnen lossen en het daarna weer goed kunnen maken
met elkaar. Bij een ‘ruzie’ tussen de kinderen bekijken we
per situatie hoe we reageren. Soms kijken we hoe ze het
zelf oplossen terwijl we een andere keer direct ingrijpen.

Wennen
KDV
Voordat een nieuw kind geplaatst wordt zal er een intakegesprek met de ouders plaatsvinden. Dit gesprek
bestaat uit twee delen, het eerste deel is met de leidinggevende over de beleidsmatige zaken en het tweede
deel met een pedagogisch medewerker van de groep, tevens de mentor, waarin het kind wordt geplaatst. Zij
bespreekt de praktische kant van de opvang, ze stelt zich voor, vertelt wie ze zijn en hoe zij werken. De ouder
krijgt de gelegenheid om over hun kind te vertellen en hoe zij met zaken zoals slapen, eten etc. omgaan en
eventuele bijzonderheden. Alle wederzijdse vragen zullen worden beantwoordt. Tevens worden er afspraken
gemaakt voor het wennen. We vinden het belangrijk het wennen van de baby’s af te stemmen op de wensen
van de ouders. We beginnen altijd met een paar uurtjes, daarna een korte dag zodat er voldoende tijd is om
met de ouders te praten en informatie uit te wisselen. We vinden het belangrijk om goed informatie uit te
wisselen, zodat ouders en wij op de hoogte zijn van belangrijke zaken, zoals slaap en voedingsgewoontes. Als
het kind iets ouder is (uk of peuter), wordt het wennen meer afgestemd op het kind. Sommige kinderen hebben
meer tijd nodig. Door veel persoonlijke aandacht te geven proberen we het kind op zijn/haar gemak te stellen
en zich welkom te voelen.
Als een ouder kind komt wennen op het kinderdagverblijf vragen wij de ouders na 9.00 uur te komen, dan
lopen er geen ouders meer in en uit en kan de leidster de aandacht aan het kind geven. Samen maken ze kennis
met de andere kinderen en zwaaien ze de ouder uit. Het kind kan lekker veilig bij de pedagogisch medewerker
zitten, of meehelpen als hij/zij dat wil of gaat uit zichzelf wel bij de andere kinderen kijken en spelen. Na een
paar uurtjes wordt hij/zij opgehaald. Samenvattend kunnen we zeggen dat de wenperiode als doel heeft dat
een kind zich emotioneel veilig voelt in de nieuwe groep. Wij bieden een warme, liefdevolle en geborgen
omgeving, zodat zowel kinderen als ouders zich thuis voelen bij ons. Pas als kinderen zich veilig voelen, zullen zij
persoonlijke en sociale competenties kunnen ontwikkelen en zullen zij zich normen en waarden eigen kunnen
maken.
BSO
Voor de BSO geld in feite het zelfde als voor het KDV. Voorafgaand aan de opvang vind er een intakegesprek
plaats. Het eerste deel met een leidinggevende, het tweede deel met de pedagogisch medewerker, tevens de
mentor, van de groep. Ze zal zich allereerst voorstellen en vertellen hoe het werkt op de BSO. Tijdens dit
gesprek is er voldoende tijd om met ouders de nodige informatie uit te wisselen. Wij vinden het belangrijk om
op de hoogte te zijn van alle bijzonderheden. Daarnaast is het voor ons erg belangrijk de juiste gegevens zoals
telefoonnummers te hebben. Alle vragen kunnen beantwoord worden en er kunnen enkele wenmomenten
ingepland worden.

Stagiaires
Njoy is een door Calibris erkend leerbedrijf biedt de mogelijkheid om tijdens de
(SPW)opleiding stage te lopen in een leerzame en stimulerende omgeving waar ruimte
is voor ontwikkeling. Het beleid dat wij hiervoor geschreven hebben is in te zien op de
locatie. Belangrijk om te weten is dat stagiaires altijd boventallig zijn, dat betekent dat
zij niet opgenomen worden in de leidster-kind ratio. Stagiaires moeten ook voorafgaand
aan een stageperiode een VOG(verklaring omtrent gedrag) kunnen overleggen en/of
aangemeld zijn in het personenregister.

Veiligheid
Het kinderdagverblijf en de BSO zijn zowel binnen als buiten veilig voor kinderen. Het is op kinderen
ingericht: kasten staan vast aan de muur, de keuken is af te sluiten, er zitten bescherm strips
op de deurkozijnen, het meubilair is stevig en solide, het speelgoed is veilig en aangepast aan de
leeftijd van de kinderen. Om een gezonde en veilige omgeving voor het kind te garanderen, brengt
Njoy de gezondheid van de vestiging ieder jaar in kaart door middel van ons bestaande beleid gezondheid en
veiligheid. Tijdens vergaderingen wordt er een thema besproken met de medewerkers en kijken we opnieuw of
alles voldoet, dat er acties ondernomen moeten worden of dat er een aanpassing moet plaatsvinden in het
beleid. De GGD controleert dit jaarlijks. Tevens maken wij gebruik van een (bijna) ongevallenregistratie
formulier. Alle (bijna) ongelukken worden geregistreerd en meegenomen in het veiligheidsverslag. Indien zich
een ongeval voordoet wordt zo spoedig mogelijk contact met de ouders gezocht. Zowel binnen als buiten is
voldoende speelruimte voor de kinderen.
Bij de aanschaf van speelgoed en spelmateriaal wordt gelet op veiligheid. De ouders of een van de
pedagogisch medewerkers gaan met het kind naar de eigen huisarts of naar de dichtstbijzijnde
huisarts. Bij spoedgevallen worden de arts of 112 en de ouders gebeld.
In geval van calamiteiten beschikt Njoy over een ontruimingsplan. Voor een goede uitvoering van het
ontruimingsplan wordt elk jaar een ontruimingsoefening gehouden. In grote lijnen betekent dit dat de
pedagogisch medewerkers er voor zorg dragen dat iedereen zo snel en veilig mogelijk het pand verlaat. Het is in
het belang van de veiligheid van de kinderen dat ze bij de pedagogisch medewerkers blijven.
Wij werken met verschillende protocollen en werkinstructies die ter inzage liggen op de groepen. Alle groepen
hebben protocollen en een werkinstructie map die altijd op de groep aanwezig dient te zijn. Het is een handige
leidraad en door het protocollenboek wordt er eenduidig gewerkt met eenzelfde aanpak naar de kinderen. Dit
vinden wij erg belangrijk! Een kopie gebruikersvergunning en een kopie van het laatste GGD-verslag kunt u
opvragen bij de directie. Daarnaast staat het GGD inspectie rapport op onze website.

Vragen, opmerkingen en klachten
Het is belangrijk dat u met uw vragen, opmerkingen of
klachten naar Njoy komt, zodat wij weten wat u ervaart. U
kunt dit bespreken met de betreffende pedagogisch
medewerkers. Indien hiervoor meer tijd nodig is, dan tijdens
het halen en brengen beschikbaar is, vragen wij u een aparte
afspraak te maken. Geeft dit geen tevredenheid kunt u altijd
contact opnemen met de leidinggevende. In de meeste
gevallen kunnen we de problemen oplossen. In een ander
geval zullen we u uitleggen waarom we op dat moment op
een bepaalde manier gehandeld hebben. U zult zich realiseren
dat waar gewerkt wordt misverstanden kunnen ontstaan of
fouten gemaakt kunnen worden.

Njoy kent een interne klachtenprocedure.
Dat wil zeggen dat iedere klacht volgens interne richtlijnen wordt behandeld. Deze richtlijnen worden hieronder
in het kort toegelicht.
U kunt mondeling een klacht melden aan iedere medewerker van Njoy. Een mondelinge melding wordt
geregistreerd en afgehandeld door degene aan wie de klacht is gemeld. Indien dit niet naar uw tevredenheid is
gebeurd kunt u overwegen een schriftelijke klacht in te dienen. schriftelijke klacht wordt voorgelegd aan de
locatiemanager of aan de directie. Binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht ontvangt u van ons een
ontvangstbevestiging, met daarin een beschrijving van de voorgenomen behandelingsprocedure. De schriftelijke
klacht dient in ieder geval uw eigen naam en adresgegevens te bevatten en, indien van toepassing, de naam van de
bij de klacht betrokken personen. In de brief zien wij graag een zo duidelijk mogelijke beschrijving van de klacht
en/ of gedragingen waarover wordt geklaagd. Het wordt zeer op prijs gesteld als een voorstel voor een oplossing
van de klacht wordt gedaan. Als u het niet eens bent met de afhandeling van de schriftelijke klacht kunt u dit binnen
een termijn van zes weken bekend maken bij de directie van Kinderdagverblijf Njoy.

Externe procedure
In het geval dat eerder genoemde opties geen tevredenheid bieden kunt u kiezen voor een externe procedure.
Daarvoor zijn wij aangesloten bij de geschillencommissie.
De Geschillencommissie Kinderopvang behandelt klachten van consumenten tegen ondernemers in de
kinderopvang over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in
kindercentra. Meer daar over kunt u vinden op www.degeschillencommissie.nl
Te bereiken op telefoonnummer: 070 - 310 53 10 Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Brancheorganisatie
Ons kinderdagverblijf is aangesloten bij de Branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang, welke lid is van
VNO-NCW. De Branchevereniging vertegenwoordigt meer dan 30% van de georganiseerde kinderopvang en
bestaat vooral uit particuliere ondernemingen van verschillende omvang. De Branchevereniging staat voor
maatschappelijk, marktgericht ondernemen met een kwalitatief hoogwaardige kinderopvang.
De Branchevereniging maakt zich sterk voor verbetering van de algehele positie van de branche door middel
van trendmetingen, onderzoek, deelname aan kwaliteitstrajecten, lobby, ledenvergaderingen en bezoeken aan
kindercentra.

Team
Het vaste team bestaat momenteel uit 2 a 3 gediplomeerde leidsters per groep, die zowel fulltime als parttime
werken.. Daarnaast wordt ons team versterkt door een aantal vaste invalkrachten.

Oudercommissie
Wij hechten veel belang aan de mening van ouders. Op het kinderdagverblijf en op de BSO willen wij graag een
oudercommissie die actief meedenkt met de leiding over het dagelijkse beleid. Deze oudercommissie komt
jaarlijks regelmatig samen om met het vestigingshoofd beleidsmatige zaken te bespreken. Ook is het bestaan
van een oudercommissie met deze rol nu wettelijk verplicht. In de wet Kinderopvang die sinds 1 januari 2005
geldt, is de positie van de oudercommissie vastgelegd. Niet alleen dat er een oudercommissie moet zijn, maar
ook dat de oudercommissie op een aantal onderdelen van het beleid binnen het kinderdagverblijf adviesrecht
heeft. Te denken valt dan aan kwaliteitsbeleid, voedingsaangelegenheden, pedagogisch beleid, veiligheid,

beleid met betrekking tot spel en ontwikkelingsactiviteiten, een klachtenregeling, prijsbeleid en
openingstijden.
De ouders kunnen de leden aanspreken of mailen (oudercommissie@kinderdagverblijf-njoy.nl) als zij suggesties
hebben of punten willen inbrengen. De wijze waarop de oudercommissie functioneert, kan nagelezen worden in
het Huishoudelijk Reglement van de Oudercommissie.

Roken
In het hele pand is roken verboden.

Aansprakelijkheid
Njoy heeft verzekeringen afgesloten om zich tegen de
gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen in te
dekken. Deze dekking geldt tevens voor de uitstapjes die
gemaakt worden met de kinderen.
Ouders zijn wettelijk aansprakelijk voor situaties veroorzaakt
door hun kind. Het is raadzaam voor ouders zelf ook een WAverzekering af te sluiten voor hun kind(eren).
Njoy draagt geen verantwoordelijkheid voor het zoekraken
van kleding en speelgoed. Tijdens de overdracht, bij halen en brengen van uw kind, bent u als ouder zelf
aansprakelijk. Evenals bij festiviteiten van Njoy waarbij de ouders ook aanwezig zijn.
De kinderopvangvoorzieningen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor zoekgeraakte of beschadigde
spullen, zoals meegebracht speelgoed, vlekken in kleding, buggy's en dergelijke.

Privacyreglement
Wij geven omwille van de privacy van ouders en werknemers geen persoonlijke gegevens door aan derden.
Medewerkers van Njoy vragen pas advies over de ontwikkeling of opvoeding van een kind aan een andere
voorziening nadat er overleg met de ouders heeft plaatsgevonden. Alleen met hun toestemming mogen persoonlijke
gegevens met derden worden besproken. Een uitzondering mag wettelijk soms worden gemaakt als er een sterk
vermoeden bestaat dat het kind wordt mishandeld. Wij verwijzen hiervoor naar het protocol kindermishandeling.
Dit protocol is op te vragen bij Njoy.

Wachtlijst
-

-

-

Plaatsing op de wachtlijst geschiedt op volgorde van
binnenkomst.
Aan personen die al gebruikmaken van de opvang en een
verzoek indienen voor een of meer extra dagen wordt
voorrang verleend.
Indien men al gebruikmaakt van vaste opvang wordt een
aanvraag voor een volgend kind vooraan de wachtlijst
geplaatst mits het om dezelfde dagen gaat.
Indien meer dagen zijn aangevraagd en het niet mogelijk is
aan al deze dagen te voldoen, kan een plaats op een ander
dag aangeboden worden. Als er op de oorspronkelijk aangevraagde dag plaats is, krijgt u deze plaats direct
toegewezen.

-

Indien men afziet van een toegezegde plaats op de aangevraagde dagen maar nog wel voor een plaats binnen
de kinderopvang in aanmerking wil komen, dient men zich opnieuw in te schrijven.

Beëindiging
De plaatsingsovereenkomst eindigt automatisch op de dag dat het kind 4 jaar wordt. Indien u de overeenkomst
wilt verlengen met enkele dagen of weken dient u dit schriftelijk in te dienen. De BSO loopt niet automatisch af,
maar moet door u zelf via het ouderportaal opgezegd worden. Als u de overeenkomst voortijdig wilt beëindigen,
geldt een opzegtermijn van één maand. Dit dient via het ouderportaal te gebeuren. Indien u uw plaatsing opzegt
voor de ingangsdatum dan brengen wij kosten in rekening voor het reserveren van de door u gewenste dagen.
De kosten hiervan zijn gelijk zijn aan 1 maand opvang, u kunt in deze maand dan niet van de opvang gebruik
maken. Opschorten: de ouder/verzorger die deze overeenkomst opschort, is verschuldigd om te betalen, de
helft van het bedrag dat verschuldigd zou zijn geweest voor een periode van 1 maand plaatsing.

Tot slot
Wij wensen iedereen die gebruikmaakt van opvang bij Njoy een prettige tijd toe.
Met vriendelijke groet,
Annabelle de Munck en het team.

