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Voorwoord door directeur 

Voor u ligt de oudergids van TIKO Kinderopvang. Aan mij de eer om het 
voorwoord te schrijven en mijzelf aan u voor te stellen. 

Sinds februari 2001 ben ik met veel plezier werkzaam als directeur van onze 
organisatie. Eerst een stichting, daarna Kinderopvang Achtkarspelen BV, en 
sinds 2014 TIKO Kinderopvang, verder TIKO genoemd. TIKO verzorgt 
kinderopvang sinds 1990 in de gemeente Achtkarspelen. Wij zijn in 1990 
begonnen met het bieden van gastouderopvang, in 1994 gevolgd door 
kinderdagopvang,in 1999 ook buitenschoolse opvang en sinds 2014 
peuterspeelzaalwerk. 

Na de privatisering van de sector kinderopvang in 2005, is ervoor gekozen 
het bedrijf in een zakelijker vorm voort te zetten, beter passend bij de nieuwe situatie. In de loop van 2007 
heeft het bestuur van de stichting de onderneming aan mij overgedragen. Als Kinderopvang Achtkarspelen 
BV gingen we verder, met dezelfde mensen, dezelfde missie en natuurlijk hetzelfde enthousiasme. In 2014 
volgde de overname van de peuterspeelzalen in Achtkarspelen en Kollumerland, en het kindercentrum in 
Kollum. Tijd voor een nieuwe naam; dat werd TIKO, Thuis In KinderOpvang. 

Wat ons bindt, is ons enthousiasme voor het werken met kinderen. Direct, op de groepen, of indirect, 
achter de schermen op kantoor of bij de interne dienst: allemaal werken we eraan mee om de aan ons 
toevertrouwde kinderen een heerlijke tijd te bezorgen en de ouders met een gerust hart naar het werk te 
laten gaan. 

Hoe belangrijk goede kinderopvang is, heb ik aan den lijve ondervonden toen mijn eigen twee kinderen 
klein waren. Dat was in de negentiger jaren, toen de opvang nog niet zo goed geregeld was als nu. Het 
gevolg was dat ik met mijn man een soort estafette-race hield om voor onze kinderen te kunnen zorgen. 
We werkten allebei in de hulpverlening, hij met jongeren en ik met moeders en kinderen. Onze collega’s 
waren blij met ons, want we draaiden het liefst de late- en nachtdiensten. Hij kwam dan ’s ochtends thuis 
uit de nachtdienst, we hadden een uurtje om de bijzonderheden over de kinderen uit te wisselen en ik 
vertrok voor een late dienst. We zagen elkaar erg weinig, en achteraf gezien waren het tropenjaren. Ik 
herinner me vooral de stress, als je dan eindelijk een oppas gevonden had en ze doodleuk een uurtje van 
tevoren afbelde, of je als je thuis kwam vertelde dat ze de kinderen mee naar haar huis had genomen om 
haar wurgslang te laten zien. Pffff…… wat was ik blij toen het eerste kinderdagverblijf in mijn dorp geopend 
werd en ik mijn jongste aan professionele leidsters kon toevertrouwen!  

In 2000 ben ik met mijn gezin in Friesland komen wonen. Daarvoor woonden we in Heemstede in 
Noordholland. We waren blij dat we de drukte van de randstad achter ons konden laten.Toen de functie 
van directeur bij TIKO vrij kwam, heb ik geen moment geaarzeld. Na ruim dertien jaar met 
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getraumatiseerde gezinnen te hebben gewerkt, was ik blij met een minder stressvolle omgeving. Ik vergeet 
nooit meer de eerste keer dat ik bij Bommelstein binnenkwam, en ik daar een hele groep hummeltjes 
vredig met elkaar om de tafel zag zitten. Wat een rust in die groepen, en wat fijn om kinderen zo te zien 
genieten van elkaars gezelschap. 

Ik vind het heerlijk als ik daar vanuit mijn positie aan kan bijdragen, bij voorbeeld door de aanleg van een 
mooie buitenspeelplaats (echt mijn hobby) of door goede voorwaarden te scheppen zodat medewerkers 
met plezier werken en ouders en kinderen tevreden zijn. 

Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt, kunt u altijd bij mij terecht. Ik vind het belangrijk te weten hoe 
de opvang u bevalt en wat uw wensen zijn. 

 

Met een hartelijke groet,Marja van der Plaat. 
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Inleiding 

Wij heten u met deze informatiegids hartelijk welkom als klant bij TIKO Kinderopvang, roepnaam TIKO. 

In deze gids maken wij u graag wegwijs in alle facetten van onze organisatie die voor u van belang kunnen 
zijn. Met deze oudergids maken wij graag zoveel mogelijk informatie voor u vindbaar, omdat wij een 
transparante organisatie willen zijn. 

Heeft u na het lezen van deze oudergids nog vragen, dan beantwoorden wij deze graag persoonlijk of 
verwijzen u door. Geen vraag hoeft onbeantwoord te blijven. 

De oudergids is te gebruiken als naslagwerk. U kunt hem in zijn geheel doorlezen, maar ook een specifiek 
onderwerp opzoeken in de inhoudsopgave. De oudergids geeft de actuele situatie weer van TIKO. 
Belangrijke wijzigingen worden in de oudergids op onze website opgenomen.  Zo beschikt u via de website 
altijd over een actuele TIKO oudergids.  

Als wij het hebben over kinderopvang, hebben we het ook over peuteropvang/ peuterspeelzaalwerk. 

TIKO biedt ook gastouderopvang. Deze oudergids heeft hierop geen betrekking. Als u informatie wilt over 
gastouderopvang, kunt u contact opnemen met onze medewerkers op het centraal bureau. 

Wij wensen u en uw kind(eren) een fijne tijd bij TIKO. Wij zijn gemotiveerd uw kinderen een warme, 
stimulerende en veilige plek te bieden. 
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Adressen 

 
Centraal Bureau en Gastouderbureau TIKO 

Voorstraat 34 
9291 CK Kollum 
Tel.  0511 - 54 30 17 
info@tikokinderopvang.nl 
gob@tikokinderopvang.nl 
 
 
OudercommissieTIKO 

octikokinderopvang@gmail.com 
 
 
Management TIKO 

Marja van der Plaat, directeur 
Tel. 0511 – 54 48 88 
m.vanderplaat@tikokinderopvang.nl 
 
Petra Dijkstra, hoofd kinderopvang 
Tel. 0511 – 45 44 09 
p.dijkstra@tikokinderopvang.nl 
 
Annette de Haan, hoofd peuteropvang 
Tel. 0511 – 45 44 09 

a.dehaan@tikokinderopvang.nl 
 
Ymie Zijlstra, hoofd administratie 
Tel. 0511-54 30 17 
y.zijlstra@tikokinderopvang.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@tikokinderopvang.nl
mailto:gob@tikokinderopvang.nl
mailto:octikokinderopvang@gmail.com
mailto:m.vanderplaat@tikokinderopvang.nl
mailto:petra@kinderopvangachtkarspelen.nl
mailto:a.dehaan@tikokinderopvang.nl
mailto:y.zijlstra@tikokinderopvang.nl


[8] 
  
 

Versie: mei 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
Adressen kinderdagverblijven en BSO’s: 

 
Kindercentrum Bommelstein 
Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang 
Schoolstraat 16a 
9285 ND Buitenpost 
Tel. 0511 – 54 38 38. BSO tel. 06-12758257 
 
BSO de Bijenkorf in Zorgcentrum Haersmahiem 
Eringalaan 8 
9285 TR  Buitenpost 
06 – 19472409 
 
Kindercentrum de Kindertuin 
Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang 
Langelaan 4a 
9231 EN Surhuisterveen 
Tel. 0512 – 36 02 54 BSO tel. 0512-366698 

 
Kindercentrum Harkelein 
Fûgelkamp 10a 
9281 MA Harkema. 
Tel. 06-23234217 
 
Kindercentrum de Tovertún 
Voorstraat 34 
9291 CK Kollum 
Tel. 0511-451599 
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Adressen peuterspeelzalen 

    Achtkarspelen Straat postcode en woonplaats telnr.  

PSZ De Bernejister Swanneblomstrjitte 11 9288 AB  Kootstertille 0512-330349 

PSZ Dol-fijn Molenstraat 1 9873 RK Gerkesklooster 06-49237562  

PSZ Dates Plakje Simke Kloostermanstr. 5 9286 EP Twijzel 0511-543575 

PSZ De Hamsterkes Dykswâl 23 9289 HW Drogeham 06-13796049 

PSZ de Krobbekûle Schoolstraat 16 9285 ND Buitenpost 06-27180098 

PSZ De Wâldpykjes Fugelkamp 10 9291 MA Harkema 0512-363900 

PSZ It Hummelhoekje W.B. van der Kooiweg 4a 9284 TJ Augustinusga 0512-351783 

PSZ It Krobbehiem 
In kindercentrum de 
Kindertuin: Langelaan 4a 9231 EN  Surhuisterveen 0512-360254 

PSZ Us Boartershûske 
  

in Doarpshus de Jister: 
Bjirkewei 103a 

  
9287 LA Twijzelerheide 

  

0511-445888 

    Kollumerland Straat postcode en woonplaats telnr.  

psz Kwibus Voorstraat 34 9291 CK Kollum 06-19914215 

psz De Babbelaartjes Zijlstraat 2 9853 PH Munnekezijl 06-25377284 

PSZ It Pjuttershonk De Wygeast 14a 9294 KN  Oudwoude 06-25337778 

PSZ Pinkelotje Herestraat 64 9851 AD Burum 06-23000836 
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Doelstelling TIKO 

Visie 

 

TIKO: een kinderopvangorganisatie waar kinderen graag naar toe gaan en waar medewerkers met plezier 
werken. TIKO biedt een warme, veilige en stimulerende omgeving. Warm en veilig zodat kinderen zich bij 
ons thuis voelen. Stimulerend zodat ze kunnen groeien, vallen en weer opstaan. Het krijgen van 
zelfvertrouwen en het leren respecteren van zichzelf en anderen, zijn onze belangrijkste doelen. 

 
Missie 

De TIKO missie: 

 Goede en toegankelijke kinderopvang bieden voor een betaalbare prijs. 

 De beste én leukste kinderopvangorganisatie zijn in de wijde omtrek. 

 Een gezonde onderneming zijn, klantvriendelijk, zakelijk en kostenbewust. 

 Een organisatie zijn waarin iedere medewerker met plezier werkt. 
 
Om dit te bereiken besteden we veel aandacht aan ontwikkeling van kwaliteit, communicatie, de wensen 
van klanten en kostenbeheersing. We investeren in deskundige medewerkers, veilige kindvriendelijke 
gebouwen en stimulerend spelmateriaal van hoge kwaliteit. We kiezen liever voor mooie 
buitenspeelplaatsen dan voor luxe kantoren. 

Om het voortbestaan te waarborgen en blijvend te kunnen investeren in kwaliteit streven we ook naar 
winst. 

De visie van TIKO is duidelijk te herkennen in haar fundamentele visie op mensen, kinderen en hun rol, die 
de basis vormen voor het werken met kinderen. 

 
Visie op de mens 

Elkaar de ruimte geven verschillend te zijn. Respect voor jezelf, elkaar en de omgeving. 

 
Visie op opvoeding 

Als basis voor het zich kunnen ontwikkelen is een sfeer van veiligheid en vertrouwen nodig. TIKO heeft de 
taak voor deze veiligheid en dit vertrouwen te zorgen. Wij geven kinderen met deze basis gelegenheid hun 
nieuwsgierigheid te laten prikkelen en te bevredigen. 
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De omgeving komt tegemoet aan de behoefte ervaringen op te doen en wij nemen de taak op ons,  
kinderen te stimuleren. 
 
Visie op ontwikkeling 

Ieder kind heeft de drang zich te ontwikkelen. Elk kind doet dit op zijn eigen manier en tempo, op basis van 
aanleg en temperament. 
Wij geven kinderen de kans zich te ontwikkelen en spelen in op individuele mogelijkheden en beperkingen. 
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Visie op de rol van kinderopvang/peuterspeelzaalwerk 

Spelen en ontmoeten is leren, dat is ons uitgangspunt. Tiko heeft tot doel de brede ontwikkeling van ieder 
kind te stimuleren. 
Een kind kan zich ontwikkelen door een voortdurende wisselwerking tussen eigen aanleg en opgedane 
ervaringen. De kinderopvang en peuterspeelzaal kan in dit proces een belangrijke functie hebben, door 
kinderen een prikkelende en stimulerende omgeving te bieden en kinderen handreikingen te geven zich 
verder te ontwikkelen.  
In de kinderopvang/peuterspeelzaal komen kinderen in een andere omgeving in aanraking met andere 
kinderen, volwassenen, materialen en rituelen. Dit is een sterke aanvulling op thuis en in de voorbereiding 
op de basisschool. 
In het kader van de doorgaande ontwikkeling van kinderen dragen we zorg voor een pedagogische en  
methodische doorgaande lijn en overdracht naar het basisonderwijs.  
 

Visie op de rol van TIKO bij de opvoeding 

Om een goede bijdrage aan de opvoeding van kinderen te kunnen leveren, aanvullend op de opvoeding 
thuis, is communicatie nodig met de ouders/verzorgers. 

Wij beschouwen het als een belangrijke taak te zorgen voor laagdrempeligheid en voldoende 
contactmomenten, om communicatie en samenwerking te stimuleren. 

TIKO eist van haar medewerkers dat ze doel, missie en visie onderschrijven, dit kunnen vertalen naar ‘eigen’ 
pedagogisch inzicht en handelen, vervolgens onze boodschap naar buiten toe kunnen uitdragen. 
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Professionele kinderopvang 

Professionele kinderopvang is waardevol voor kinderen, ouders, medewerkers en overheid.  

Kinderen 

Kinderen vinden de kinderopvang leuk. Ze kunnen de hele dag heerlijk spelen in een uitdagende en 
inspirerende omgeving met de andere kinderen. 

Goede kinderopvang is een verrijking voor kinderen.  

Ouders 

Kinderopvang is een goede aanvulling op de opvoeding vanuit de thuissituatie. 

Kinderen kunnen samen spelen, delen en leren. 

Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk bieden peuters een goede voorbereiding op de basisschool. 

Ouders kunnen met vragen terecht bij de groepsleiding (of gastouder). Goede kinderopvang biedt ouders 
de mogelijkheid, gezin en werk buitenshuis te combineren. 

Medewerkers 

 Met pedagogisch geschoolde groepsleiding draagt kwalitatief goede kinderopvang bij aan de 
ontwikkeling van kinderen, op sociaal-emotioneel, motorisch, creatief en cognitief gebied.  

Vanwege de pedagogische expertise kunnen ouders altijd met vragen bij hen terecht.   

 Per 1 mei 2007 is het woord leidster in de CAO vervangen door pedagogisch medewerker. 
 In dit boek wordt gesproken over pedagogisch medewerker en/of leidster/groepsleiding. 

Overheid 

De overheid onderschrijft de visie dat kwalitatief goede opvang bijdraagt aan de ontwikkeling van 
kinderen. Daarnaast draagt dit bij aan de vergroting van arbeidsparticipatie van vrouwen.  

Daarom ontvangen ouders een tegemoetkoming in de kinderopvangkosten. Kinderopvang is daardoor  
betaalbaar én bereikbaar voor iedereen.  
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Kwaliteit 

TIKO iseen professionele kinderopvangorganisatie die staat voor kwaliteit.  

Kwaliteit staat voor heldere communicatie, een veilige plek en goed verzorgd/begeleid worden door 
professionele pedagogisch medewerkers die graag met kinderen werken. 

Hoe wij onze kwaliteit waarborgen, gebruikmakend van randorganisaties, maken wij graag op hoofdlijnen 
voor u inzichtelijk. 

Deskundige medewerkers 

Wij hechten grote waarde aan goede medewerkers. Goed in de zin van opleiding en ervaring, maar ook 
enthousiast en gemotiveerd. Zij zijn de basis voor de kwaliteit van TIKO. 

Een pedagogisch medewerker heeft een veelzijdig en intensief beroep. 

Door gebruik te maken van gekwalificeerde en deskundige medewerkers, trachten wij de (pedagogische) 
kwaliteit en continuïteit te garanderen. De kinderen worden op een plezierige en vakkundige wijze 
verzorgd en begeleid.  

 

Al onze pedagogisch medewerkers hebben minimaal een beroepsdiploma op MBO/SPW 3 niveau. (SPW 
staat voor Sociaal Pedagogisch Werk.) In 2011 zijn bovendien alle groepsleidsters op onze 
kinderdagverblijven gecertificeerd in de voorschoolse educatie-methode Piramide. Ook later aangenomen 
medewerkers krijgen een Piramide-scholing. 
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Onze medewerkers nemen regelmatig deel aan op het werk gerichte cursussen/ studiedagen in het kader 
van deskundigheidsbevordering. Zij beschikken allen over een EHBO-diploma of volgen jaarlijks een  

kindgerichte ongevallencursus. Daarnaast hebben alle medewerkers regelmatig teamoverleg onder leiding 
van het locatiehoofd, waarin onze werkwijze, de begeleiding van de kinderen en team- samenwerking 
onderdeel van gesprek zijn.   

 

Professionele beroepshouding 

Een van de documenten die wij beschouwen als professionele handelingsrichtlijn voor onze pedagogisch 
medewerkers is de ‘Beroepscode Kinderopvang’. 

Deze beroepscode is opgesteld door vakbond ABVAKABO en maakt duidelijk wat van onze pedagogisch 
medewerkers verwacht kan worden, op het gebied van ethische en praktische normen. De code heeft als 
doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken en te vergroten. U kunt hierbij denken aan: 
privacy, verantwoordelijkheden, communicatie, privé versus werk, registratie, bevoegdheden. 

 

Overleg met derden 

In ons werk maken wij soms gebruik van diensten van externe deskundigen. Bij voorbeeld het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG), een wijkverpleegkundige, een GGD-arts, een pedagoog en/of een 
vertrouwensarts van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Wij werken, waar mogelijk, samen met 
andere organisaties op het gebied van jeugd, onderwijs, welzijn en gezondheid. Ons centrale doel is altijd 
het belang van het kind en de kwaliteit van dienstverlening.  
 
Onze algemene richtlijn is dat wij geen persoonlijke informatie over kinderen en ouders verstrekken aan 
derden.  
TIKO heeft als kinderopvangorganisatie echter wel een signalerende functie. Het kan voorkomen dat wij, 
als TIKO, reden tot bezorgdheid zien t.a.v. de ontwikkeling van een kind en hierover van gedachten willen 
wisselen met een van bovengenoemde deskundigen. Dit gebeurt anoniem en dus zonder vermelding van 
naam, adres of woonplaats van het kind.  
Blijkt onze bezorgdheid t.a.v. de ontwikkeling van het kind gegrond, dan wordt er een afspraak gemaakt 
met de ouders om de bevindingen met elkaar te delen. Het inschakelen van concrete hulp en/of 
ondersteuning is en blijft een zaak van de ouders/verzorgers. 
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Meldcode Kindermishandeling 

Bestaat er een vermoeden van kindermishandeling, dan zullen wij hiervan melding maken en de 
ouder/verzorger(s) hiervan op de hoogte stellen. TIKO handelt in deze situatie volgens het landelijk 
protocol “Meldcode kindermishandeling” voor kinderopvangorganisaties. 
 

Verwijsindex 

Ook zijn wij als organisatie aangesloten bij de Verwijsindex Fryslân. 
In ons werkgebied is sinds maart 2010 de VIF ZIZEO actief. 
VIF ZIZEO staat voor Verwijsindex Fryslân, Zicht op Zorg en Onderwijs.  
Een hulpverlener, pedagogisch medewerkster of leerkracht die zich zorgen maakt kan op basis van een 
aantal vastgestelde criteria een signaal in VIF ZIZEO afgeven. 
Hierbij worden geen inhoudelijke gegevens over het kind geregistreerd. Alleen de zorg van de 
beroepskracht wordt geuit. 
Wanneer meerdere beroepskrachten over hetzelfde kind een signaal afgeven krijgen zij een match en 
ontvangen de betrokken hulpverleners elkaars contactgegevens. Zo kunnen zij tot een  
gezamenlijke aanpak komen. VIF ZIZEO is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van Jeugd en 
Gezin. 
Voor meer informatie zijn er folders op de kindercentra beschikbaar en ook kunt u kijken op 
www.verwijsindex.nl.   
 
 

 

http://www.verwijsindex.nl/
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Voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen 

Ouders en kinderopvangondernemers hebben beiden belang bij goede regels en afspraken. 

Daarom hebben zij gezamenlijk afspraken gemaakt over kwaliteitseisen voor de sector kinderopvang. Deze 
verzameling afspraken en regels wordt het Convenant Kwaliteit Kinderopvang genoemd en is opgesteld 
door de Brancheorganisatie Kinderopvang(BK) en Boink (Belangenvereniging van ouders). 

Dit convenant regelt zaken als: 

 Aantal kinderen per leidster 

 Huisvesting 

 Omvang van de groep 

 Medezeggenschap 

 Veiligheid 

 Gezondheid 

 Informatie aan ouders 
 
Wij houden ons blijvend aan de gemaakte afspraken in dit convenant en de eventuele bijstellingen. 

De BK en BOink hebben naast de convenantafspraken óók afspraken gemaakt over de kwaliteit van de 
dienstverlening in heldere Algemene Voorwaarden. 

 

Werken volgens het vierogenprincipe 

 
Binnen de branche wordt sinds de beruchte zedenzaak in Amsterdam extra veel aandacht besteed aan het 
voorkomen van misbruik van kinderen.  
Het “vierogenprincipe”is daarom ingevoerd. Dit houdt in dat altijd iemand moet kunnen meekijken of 
meeluisteren, uitgaande van onderstaande vertrekpunten. Het vier- ogenprincipe is de basis voor 
veiligheid in de kinderopvang. Bij  de invulling van het vierogenprincipe dient rekening te worden 
gehouden met de voorspelbaarheid, mogelijkheid en frequentie waarin een pedagogisch medewerker 
alleen op de groep of in het centrum is.  
Vertrekpunten zijn:  
-De uitvoering van het vierogenprincipe moet pedagogisch verantwoord en bedrijfseconomisch haalbaar 
zijn;  
-De wijze waarop invulling wordt gegeven dient opgenomen te worden in het pedagogisch beleidsplan;  
-Ouders en oudercommissies worden jaarlijks geïnformeerd over de invulling van het vierogenprincipe op 
hun locatie; 
 
Onze overtuiging is, dat je misbruik van kinderen niet voorkomt door heel veel regels in te stellen, maar 
wel door met elkaar een cultuur te scheppen waarin openheid is, waarin de onderlinge samenhang en 
sociale controle groot is en waarin medewerkers worden aangemoedigd, getraind en begeleid om elkaar  
aan te spreken zodra er vragen zijn over iemands gedrag. Veiligheid binnen de teams en een goede relatie 
met de leidinggevenden zijn hiervoor de belangrijkste voorwaarden. 
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Binnen TIKO werken wij op de volgende wijze aan uitvoering van het vierogenprincipe:  
 
Algemeen: 

- Tijdens de werving en selectieprocedures t.b.v. nieuwe medewerkers vragen we altijd naar oude 
werkgevers voor referenties en wij informeren ook standaard bij oude werkgevers. 

- Alle medewerkers (ook stagiaires) dienen in bezit te zijn van een recente VOG (verklaring van goed 
gedrag). Sinds 2013 vindt er landelijk een continue screening plaats. 

- Nieuwe medewerkers mogen pas aan het werk als hun VOG binnen is. 
- We hebben een open aanspreekcultuur binnen onze organisatie. Hieraan wordt aandacht besteed 

in werkoverleggen, trainingen en begeleiding door de leidinggevendenu. 
- In onze pedagogische werkplannen staat duidelijk omschreven hoe wij met kinderen omgaan.  
- In het personeelshandboek worden in de gedragsregels voor personeelsleden expliciet alle 

seksuele gedragingen in relatie tot de kinderen verboden.  
- Alle pedagogisch medewerkster hebben een training “Signaleren Kindermishandeling” gevolgd en 

zijn op de hoogte van de meldcode. Hierdoor zijn zij eerder in staat signalen bij kinderen te 
herkennen. Wij hanteren de meldcode van de Branche Kinderopvang, omdat deze ook beschrijft 
hoe om te gaan met vermoedens van mishandeling/misbruik door medewerkers en tussen 
kinderen onderling. Binnen TIKO is een vertrouwenspersoon aangesteld, waar medewerksters 
terecht kunnen met vragen, vermoedens, etc. 

- Wij houden ons aan de leidster- kindratio zoals deze omschreven is in het Convenant Kwaliteit 
Kinderopvang. 

 
De praktijk: 

- De open cultuur binnen onze kindercentra zorgt er voor dat collega’s, stagiaires, ouders, maar ook 
andere medewerkers binnen de organisatie (zoals de conciërge, de directeur of het hoofd van de 
kindercentra)  te allen tijde op de groepen binnen kunnen lopen. 

- Op onze locaties werken naast de vaste leidsters ook stagiaires, op die manier zijn er nog een paar 
extra ogen op de groep. Stagiaires worden altijd boventallig ingezet.  

- De deuren van de groepen staan vaak letterlijk open (zijn voor de veiligheid wel afgesloten met 
lage hekjes)  

- Wanneer een leidster alleen werkt staat de deur van de groep standaard open, waardoor toezicht 
te allen tijde mogelijk is. 

- Kinderen van verschillende groepen spelen vaak samen; buiten of in het speellokaal. Hierbij is altijd 
toezicht van groepsleidsters van de verschillende groepen. 

- Soms worden de kinderen van twee groepen aan het begin van de dag en aan het einde van de 
middag gezamenlijk opgevangen zodat er ook op die momenten 2 gezichten op de groep aanwezig 
zijn. 

 
Bouwkundige voorzieningen t.b.v. transparantie in de kindercentra:  

- De commodes t.b.v. het verschonen van de kinderen staan in de groepsruimtes of in een 
verschoonruimte voorzien van grote ramen, zodat er toezicht vanuit de groep mogelijk is. 
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- De groepsruimtes zijn voorzien van ramen naast en/ of ramen in de deuren zodat er toezicht 
vanuit het hal/ speellokaal mogelijk is.  

- De slaapkamerdeuren zijn voorzien van ramen. Wanneer dit niet het geval is maken we gebruik 
van babyfoons met camera zodat er toch toezicht mogelijk is. 

- Alle groepsruimtes zijn voorzien van meerdere ramen, zodat er ook van buitenaf toezicht mogelijk 
is. 

 
 
Overlegmomenten: 

- Er is volgens vast schema maandelijks werkoverleg met alle teams en 2 keer per jaar met de 
invalkrachten die niet aan een team zijn gekoppeld. Hierdoor participeert iedereen in een 
regelmatig terugkerend werkoverleg. Het werkoverleg wordt begeleid door een leidinggevende; 
voor de kinderdagverblijven gebeurt dit om en om door de seniorleidster en door het hoofd 
kindercentra. In de teams wordt open gesproken over alle onderwerpen die de kinderen, de 
medewerkers in relatie tot de kinderen en het team als geheel betreffen.  
Mocht de sfeer in een team tijdelijk niet optimaal zijn, dan wordt hier meteen actie op 
ondernomen in de vorm van interne of externe coaching. 

- Tijdens het werkoverleg  bespreken we inhoudelijk de gang van zaken op de groep, onze manier 
van omgaan met de kinderen. We bespreken wat er goed en minder goed gaat en er is de 
gelegenheid en de ruimte om collega’s te bevragen/aan te spreken. Dit maakt dat we kritisch 
blijven naar elkaar. 

- Ook tijdens het werken op de groep maakt de open aanspreekcultuur het mogelijk om collega’s 
aan te spreken, te bevragen op de manier van werken, dingen die opvallen. 

- Met zowel de vaste krachten als de invalkrachten worden jaarlijks evaluatiegesprekken gevoerd, 
waarbij de omgang met kinderen een belangrijk gespreksonderwerp is.  

- Het werken volgens bovenstaande afspraken staat maandelijks op de agenda van het werkoverleg, 
zowel van de vaste krachten als tijdens het invaloverleg.  Mochten collega’s zich hier niet aan 
houden dan spreken wij degene hier op aan. 

 

Heldere Algemene Voorwaarden 

Algemene Voorwaarden streven na rechten en plichten van ouders en organisatie evenwichtig te verdelen. 
Voor u, als klant en voor ons, als ondernemer betekent dit een gelijke rechtsbasis. 

Heldere afspraken, duidelijkheid en rechtszekerheid. 

Onze Algemene Voorwaarden zijn voor u van toepassing na ondertekening van de plaatsingsovereenkomst 
die u met TIKO bent aangegaan en vormen de basis voor de gemaakte afspraken. 

De Algemene Voorwaarden worden tegelijk met het contract verstrekt; ook zijn ze te vinden op onze 
website bij de Downloads.Meer info bij de Brancheorganisatie Kinderopvang en BOinK. 



[20] 
  
 

Versie: mei 2016 
 

 

Voldoen aan GGD- en Brandweervoorschriften 

Wij hechten veel waarde aan ons uitgangspunt dat uw kind vooral kind mag zijn. Veiligheid versus 
uitdaging. Uitbundig kunnen spelen in een veilige omgeving. Kinderen houden nu eenmaal van klimmen en 
klauteren, rennen en vliegen…. en die gelegenheid wordt volop geboden. 

TIKO voldoet aan de vastgestelde wettelijke regels en normen van GGD/Brandweer t.a.v. 
veiligheid/gezondheid op het gebied van: 

 Buitenspeelterreine 

 Leefruimten 

 Kinderen 

 Medewerkers 
 

De brandweer voert controleonderzoeken uiten jaarlijks wordt er op alle groepen een risico-inventarisatie 
Veiligheid en Gezondheid uitgevoerd m.b.v. landelijk gehanteerde checklisten.De GGD controleert en 
toetst jaarlijks a.d.h.v. de eisen uit de Wet Kinderopvang. Hun onderzoeksrapport bevat een overzicht van 
de stand van zaken en geïnventariseerde aandachtspunten. Op de kindercentra kunt u de actuele R.I. van 
het kindercentrum en het GGD-rapport ter inzage vragen. De GGD-rapporten staan ook op onze website 
onder het kopje “Kwaliteit”. 

 

In het kort laten wij u zien hoe wij aandacht en zorg hebben voor de veiligheid en gezondheid van uw 
kind(eren): 

 
Brand en calamiteiten 

 Regelmatige brandweercontrole van de (locatie) calamiteitenplannen + vluchtroute 

 Op de grote kindercentra een brandmeldinstallatie met directe doormelding naar de Meldkamer  

 Jaarlijkse oefening met medewerkers: wat te doen bij….. 

 Medewerkers zijn alert op brandgevaarlijke situaties en handelen adequaat 

 Constante aanwezigheid per locatie van een gediplomeerd Bedrijfshulpverlener (BHV-er)  
 

Locatie-, materialen- en speeltoestellencheck 

 GGD-veiligheidscontrole van onze locaties. Onze medewerkers inspecteren eens per jaar, gewapend 
met lijsten, elk hoekje en plekje, inclusief spelmaterialen.  
De bevindingen worden geregistreerd en gecommuniceerd met de leidinggevende/directie/OC. 
DeGGD checkt of deze zogenaamde risico-inventarisaties jaarlijks worden uitgevoerd. 
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 Bijhouden van de speeltoestellogboeken. Zo behouden wij het overzicht wat er aan onderhoud gedaan 

moet worden, wanneer iets stuk is en weer gerepareerd wordt, op de enig juiste manier namelijk: 
………de veilige! 

 Regelmatige controle van erfscheidingen en het buitenspeelmateriaal. 
 
Buiten een controlerende functie heeft de GGD ook een ondersteunende functie. Zij hebben bij uitstek 
vakkennis en richtlijnen op het gebied van gezondheid en veiligheid, waar wij graag gebruik van maken. 
Hieronder komen een aantal zaken aan de orde. 

 
Gezondheid en hygiëne 

Op het terrein van gezondheid en hygiëne worden door TIKO inventarisatielijsten ingevuld en kritische 
vragen beantwoord. Bijvoorbeeld over het verschonen van bedjes, handdoeken, tanden poetsen, hand 
voor de mond houden bij het hoesten etc. Hygiënische gewoonten en gezond gedrag stimuleren wij. Voor 
een groot deel door het geven van het goede voorbeeld. 

 

Ziek melden 

TIKO volgt de GGD-richtlijnen bij de afweging of uw kind wel/niet de opvang kan bezoeken. In het geval 
van koorts vragen wij u uw kind óf niet te brengen of eerder op te (laten) halen. 

 Verhoging: temparaturen boven de 37,5 tot 38 °C.  

 Koorts: temparatuur boven de 38 °C. 
Het kan ook voorkomen dat een kind geen verhoging heeft maar zich wel ziek voelt; ook dit kan een reden 
zijn om een kind (eerder) op te komen halen of niet te brengen. 
TIKO heeft ook een apart ziekteboekje met allerlei informatie. Dit vindt u in de bijlagen en op intranet. 
 
 
Medicijngebruik TIKO 

TIKO werkt volgens GGD-richtlijnen t.a.v. medicijngebruik. 
Wanneer uw kind medicijnen voorgeschreven krijgt en toediening noodzakelijk is ten tijde van de opvang, 
wordt een overeenkomst ‘medicijngebruik’ opgesteld (instructies rondom toedienen). Deze overeenkomst 
wordt van handtekeningen voorzien door de ouders/verzorgers en TIKO.  

 

Veilig slapen 

TIKO staat voor verantwoorde zorg en daarom hechten wij aan een veilige slaapomgeving voor uw 
kind(eren). Stichting Consument en Veiligheid heeft veel onderzoek gedaan op het gebied van veiligheid. 
Ook het onderwerp ‘veilig slapen’ is onderzocht. Hieruit zijn 12 veiligheidsrichtlijnen ontstaan, primair 
gericht op de thuissituatie, die wij als leidraad volgen en hebben aangepast met de volgende 
slaapafspraken: 

Kinderen worden niet vastgelegd. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Wij kiezen ervoor 
kinderen niet in te bakeren. Mochten ouders hier nadrukkelijk wel voor kiezen dan kan dit alleen na een  
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goede instructie en het invullen en ondertekenen van de “overeenkomst slapen”. Ouders geven op deze 
wijze aan akkoord te gaan dat TIKO afwijkt van deze richtlijn. 
 
Op de Kindertuin en Harkelein maken we veel gebruik van zogenaamde “lutjepotjes”: speciaal ontworpen 
en door de GGD goedgekeurde babyhuisjes, waarin baby’s en jonge peuters bijna het hele jaar door buiten 
kunnen slapen. Gezond, en kinderen slapen er heerlijk rustig in, met het geruis van de wind, getik van de 
regen en andere natuurgeluiden op de achtergrond. De pedagogisch medewerkers vertellen u er graag 
meer over als u dit wenst. 
 
U vindt het beleid Veilig slapen en een voorbeeldovereenkomst ‘slapen’ in de bijlagen. 
Meer info: www.veiligheid.nl 
 

TIKO, geregistreerde kinderopvang 

De Wet Kinderopvang heeft voor veel veranderingen gezorgd. Deze wet regelt de financiering, de 
(pedagogische) kwaliteiteisen, de handhaving, opsporing en sancties.  

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor (juiste) handhaving van de wet en zij delegeren de 
uitvoeringstaken naar de GGD en Brandweer. Als kinderopvangorganisaties voldoen aan de gestelde eisen 
ontvangen zij een vergunning. 

TIKO staat geregistreerd bij de Gemeente en in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen 
(LRKP). Dat betekent dat wij een vergunning hebben en aan alle gestelde eisen voldoen. 

U ziet het, u kunt uw kinderen met een gerust hart aan onze zorgen toevertrouwen! 

 

http://www.veiligheid.nl/
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Voedingsbeleid 

 
Voeding is voor iedereen van wezenlijk belang. Met name voor de ontwikkeling en het welzijn van 
kinderen is goede en verantwoorde voeding belangrijk. Bovendien is het voor een gezonde levensstijl van 
belang om dagelijks zoveel mogelijk te bewegen. Gezond eten en bewegen betekent met gezond verstand 
bewuste keuzes maken. 
TIKO Kinderopvang draagt naast de ouders zorg voor de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. TIKO wil 
door middel van dit voedingsbeleid aangeven dat we bewust omgaan met het eten en drinken voor de 
kinderen en dat we de kinderen daarnaast uitdagen om in beweging te zijn. Het betekent niet dat er geen 
ruimte is voor traktaties of rust. 
 

Het voedingsbeleid geldt voor alle groepen van TIKO. 
 
Bij het opstellen van het voedingsbeleid zijn we o.a. uitgegaan van de adviezen van het voedingscentrum 
en de schijf van vijf voor gezonde keuze voeding  
De belangrijkste aandachtspunten hierbij zijn: 
1. Eet gevarieerd 
2. Eet niet teveel en beweeg 
3. Eet minder verzadigd vet 
4. Eet volop groente, fruit en brood 
5. Ga veilig met voedsel om 

 
In het kort komt het beleid neer op het volgende: voldoende variatie, niet te veel, niet te vet, niet te zout 
en niet te zoet. 
 
De inkoop voor de dagopvang en buitenschoolse opvang wordt centraal gedaan. De bestellijst voor de 
boodschappen is aangepast aan het voedingsbeleid; er wordt bewust gekozen voor zo gezond mogelijke 
producten. Dat betekent dat we bij TIKO zo veel mogelijk kiezen voor producten die zo min mogelijk suiker, 
verzadigde vetten, kunstmatige geur-, kleur-, smaak- en zoetstoffen en conserveringsmiddelen bevatten. 
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Bij de peuterspeelzalen nemen kinderen zelf fruit en drinken mee naar de locatie. Wij vragen ouders ook in 
dit geval rekening te houden met het principe van gezond eten en drinken. 
 
In het pedagogisch werkplan wordt uitvoerig beschreven hoe wij aan tafel met elkaar omgaan. Daarbij gaat 
het om zorg en aandacht, plezier en gezelligheid en hygiëne en kwaliteit.  
Voor de uitwerking van deze punten verwijzen we naar het pedagogisch werkplan van de verschillende 
locaties. Deze liggen op de locaties ter inzage. U kunt ook een exemplaar opvragen bij de groepsleiding. 
 
Traktaties:  
Bij speciale gelegenheden zoals verjaardagen wordt er natuurlijk getrakteerd. We vragen de ouders zoveel 
mogelijk voor gezonde traktaties te kiezen en voor de groepsleiding hetzelfde mee te nemen. We hebben 
voor ouders een traktatiefolder met tips gemaakt (verkrijgbaar op de groepen en via de website van TIKO) 
en op internet zijn vele gezonde voorbeelden te vinden.  
Natuurlijk kunt u ook even overleggen met de groepsleidster. 
 We denken hierbij aan doosjes rozijnen, soepstengels, mandarijnen, popcorn, waterijsjes. 
 Wanneer er veel getrakteerd wordt krijgen de kinderen één traktatie en de rest gaat in het mandje, 

zodat ouders thuis zelf kunnen bepalen wanneer het opgegeten mag worden.  
 Als de leidster jarig is of een leidster neemt afscheid dan trakteert zij gezond (ook voor de collega’s). 
 Jaarlijks zijn er een aantal vaste momenten waarbij lekkernijen hoog in het vaandel staan: sinterklaas, 

kerst en Pasen. Bij voorbeeld met sinterklaas krijgen de kinderen pepernoten en taai taai. In die 
perioden wordt er een uitzondering gemaakt en natuurlijk doen we dit met mate. 

 Bij de geboorte van een broertje of een zusje mogen de kinderen trakteren op beschuit met muisjes. 
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Pedagogisch beleid 

Het belangrijkste in de kinderopvang is en blijft natuurlijk de wijze waarop met uw kinderen wordt 
omgegaan. Iedere kinderopvangorganisatie is verplicht een pedagogisch beleidsplan te hebben. Dit geldt 
voor dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.  

Dr. M. Riksen-Walraven is ontwikkelingspsychologe en medegrondlegster van de Wet Kinderopvang. Haar 
bijdrage resulteerde in de formulering van vier pedagogische basisdoelen die bepalen wat minimaal 
geboden moet worden door kinderopvangorgansities en gelden voor kinderen van 0–12 jaar. 

 Een gevoel van emotionele veiligheid bieden.  

 Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties bieden.  

 Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties bieden.  

 De kans om zich waarden en normen, de “cultuur” van een samenleving, eigen te maken: 
socialisatie.  

 
Deze doelen zijn als uitgangspunt gebruikt bij de formulering van ons pedagogisch beleid. 

TIKO voldoet daarmee aan de pedagogische kwaliteitsnorm zoals die in de wet Kinderopvang is vastgelegd. 

Het pedagogisch beleid biedt zowel richting als houvast aan onze pedagogisch medewerkers en kan een 
toetssteen zijn voor ouders. Het geeft ouders inzicht in de werkwijze van alledag.  

TIKO verweeft haar eigen visie op opvoeding (zie blz. 8) in het pedagogisch beleid. 
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Pedagogische doelstellingen TIKO 

TIKO wil een omgeving scheppen waarin kinderen zich veilig en vertrouwd voelen, waar ze een veilige 
hechtingsrelatie kunnen ontwikkelen. Dit is de basis voor goede ontwikkeling op andere gebieden zoals 
persoonlijke vaardigheden, sociale vaardigheden en het bijbrengen van normen en waarden. 

Vanuit deze doelstelling worden de pedagogische uitgangspunten beschreven. 
Onze basis: veiligheid en vertrouwen. 

Pedagogische werkplannen 

Onze locaties hebben het pedagogisch beleid vertaald naar een eigen werkplan. In het pedagogisch 
werkplan wordt omschreven hoe de pedagogisch medewerker concreet op pedagogisch gebied handelt en 
waarom.  

De werkplannen worden regelmatig in de teams besproken zodat iedereen op de hoogte blijft van de 
gemaakte afspraken. De volgende vragen komen in dit overleg aan de orde: ‘handelen we in die situatie 
nog zo, is dit (nog steeds) de beste manier, waarom (niet), zou dit ook anders kunnen?’ 

Door het stellen van kritische vragen blijven onze pedagogisch medewerkers zich bewust van hun 
professionele rol en reflecteren op het eigen handelen/gedrag. 

Deze werkwijze bevordert duidelijkheid en eenduidigheid m.b.t. professioneel handelen in de teams. 

Het pedagogisch beleid is als document op te vragen bij de administratie. De werkplannen kunt u op de 
locaties inzien of een exemplaar mee naar huis nemen. 

GGD inspecteert buiten de veiligheid- en gezondheidsaspecten, óók de werking van het pedagogisch beleid 
en -werkplannen. 

1. Is het beleid opgesteld naar de 4 basisdoelen van Riksen-Walraven? 
2. Zijn ouders betrokken bij het opstellen van het beleid? 
3. Wordt gewerkt zoals omschreven staat? 
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Contact(momenten) met ouders 

TIKO hecht waarde aan een goede communicatie met ouders. Dit is belangrijk voor u, de kinderen en onze 
medewerkers. Onze locaties zijn klein, waardoor veel persoonlijk en informeel contact mogelijk is.  

Goed contact is een belangrijke voorwaarde voor veiligheid en vertrouwen. 

Tijdens de opvang nemen wij tijdelijk de zorg over, goede overdracht is hierbij onontbeerlijk.  

Overdracht gebeurt bij het brengen en  halen van uw kind(eren).  

Als u uw kind in de loop van de dag ophaalt van de dagopvang  is er meestal minder tijd voor de 
overdracht, omdat we het dagprogramma niet teveel willen verstoren. Wij vragen uw begrip hiervoor. 

 

TIKO heeft een aantal ‘vaststaande’ contactmomenten waarin uw kind centraal staat:  

Het intakegesprek 

Dit gesprek vindt doorgaans plaats vóór aanvang van de opvang.  

Een eventueel volgend intakegesprek kan plaatsvinden op het moment dat uw kindje ‘overgaat’ naar een 
andere groep of wanneer uw kind ‘overgaat’ naar de BSO. Dit gesprek staat in het teken van kennismaken 
en informatie-overdracht. Vragen als “hoe is het gegaan in de vorige groep?” en “wat verwachten we van 
de overgang?” staan centraal. 

Kindbespreking 

Een kindbespreking vindt minimaal 1x per jaar plaats. U wordt hierover tijdig bericht. 

De vaste pedagogisch medewerkers van de groep maken van te voren een observatieverslag van uw 
kind(eren). Dit verslag staat centraal tijdens het gesprek. 

Een extra gesprek 

Heeft u naast deze contactmomenten behoefte aan een extra gesprek, dan kunt u altijd een afspraak met 
ons maken. Sommige onderwerpen vragen nu eenmaal een langere gesprekstijd, of kunnen niet wachten 
tot de jaarlijkse kindbespreking. 

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de opvang van de kinderen. 

Overige informatieverstrekking 

Wij maken gebruik van onze website en (bij de kinderopvang) facebook om ouders te informeren. 

Bij het intake gesprek informeren de leidsters u hierover en vragen toestemming voor het gebruik van 
foto’s van uw kind. 
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Voorschoolse educatie 

In onze kinderdagverblijven en peuterspeelzalen werken we met het VVE- programma Piramide. 
Het doel van VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) is: alle kinderen een goede startpositie in het 
onderwijs en een goede, passende schoolloopbaan bieden.  Het  Voor- en Vroegschoolse 
Educatieprogramma Piramide werd voorheen alleen toegepast in het peuterspeelzaalwerk en de 
basisscholen. Deze methode is inmiddels aangepast voor het gebruik in kinderdagverblijven. 
Piramide is een educatieve methode waarbij de speelleeromgeving erg belangrijk is.  
          
De methode kenmerkt zich door een rijk aanbod op alle ontwikkelingsgebieden, in een gestructureerde 
omgeving.  
 
Deze ontwikkelingsgebieden zijn : 
Persoonlijkheidsontwikkeling 
Sociaal emotionele ontwikkeling 
Motorische ontwikkeling 
Kunstzinnige ontwikkeling 
Ontwikkeling van de waarneming 
Taalontwikkeling 
Denkontwikkeling 
Oriëntatie op ruimte en tijd en wereldverkenning 
De speelleeromgeving wordt steeds aangepast aan het een 
projectthema. 
 
Spel is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Via spel verwerken kinderen hun emoties en 
wordt de creativiteit gestimuleerd. Door te spelen leren kinderen! 
Bij spel ligt het initiatief bij de kinderen, de leidster observeert en ondersteunt waar nodig door mee te 
spelen, het spel te verrijken of kinderen te leren spelen. 
Wij werken met projectthema’s. 
Een project is het uitgebreid onderzoeken van een thema dat past bij de belevingswereld van de kinderen. 
Tijdens een project wordt samen met de kinderen een thema onderzocht, eerst dichtbij en daarna met 
steeds meer afstand. Alle ontwikkelingsgebieden komen hierbij, in samenhang, aan de orde. 
´ 
TIKO heeft gekozen voor scholing en begeleiding van al haar pedagogisch medewerksters.  
Daarnaast zijn meerdere pedagogisch medewerksters als tutor opgeleid.  
Tutoring houdt in: extra begeleiding geven aan kinderen die dit nodig hebben.  
De tutor is vooral iemand die tijd vrij maakt om met individuele kinderen, of een klein groepje kinderen af 
en toe extra en gericht te spelen. Om bijvoorbeeld de nieuwe woorden die bij het thema horen in het spel 
nog eens extra te benoemen of om spelenderwijs alle grote en kleine dieren bij elkaar te zoeken.  
De tutor is er voor díe kinderen die op grond van de observaties en toetsen net dat beetje extra aandacht 
even goed kunnen gebruiken. Dit is in eerste instantie preventief: door kinderen voor te bereiden op een  
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nieuw thema zijn een aantal begrippen bij deze kinderen al bekend. Het geeft kinderen meer 
zelfvertrouwen. 
Tutorkinderen krijgen gedurende minimaal een half jaar tutoring.  
 
De tutoren nemen toetsen af, zij doen ditop een speelse, kindvriendelijke manier. U kunt hierbij denken 
aan het samen bekijken van plaatjes. Deze extra aandacht is voor kinderen vaak heel erg leuk! 
 
Wat merkt u als ouder van het werken met Piramide: 
U ontvangt voor aanvang van ieder nieuw projectthema een informatiebrief, zodat u ook thuis met uw 
kind over het thema kunt praten, inspelen op wat het kind meemaakt op het kinderdagverblijf of de 
peuterspeelzaal. 
 

 
Wij werken met dagritmepakketten, er hangt een lijn met afbeeldingen van de activiteiten gedurende de 
dag. Dit zorgt voor duidelijkheid en structuur, kinderen weten wat wanneer gaat gebeuren. 
Op alle locaties is de inrichting aangepast aan VVE, er zijn speelhoeken gecreëerd en ook zijn er nieuwe 
materialen aangeschaft om de speelleeromgeving te optimaliseren. 
Aan de inrichting van de locatie kunt u ook zien met welk thema we die weken werken. 
Onze pedagogisch medewerksters maken jaarlijks observatieverslagen van kinderen van 1 ½  
(kinderopvang) en ouder, die met de ouders worden besproken tijdens de kindbespreking.  
Wanneer een kind 3 jaar is geworden maken de pedagogisch medewerksters ieder half jaar een 
observatieverslag.  
Voor uw kind naar de basisschool vertrekt  wordt het laatste verslag tijdens een kindbespreking met de 
ouders besproken. 
Dit verslag zal samen met de toets- uitslagen en een overdrachtsformulier worden overgedragen aan de 
Mocht u hier alsnog bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit aangeven en gaan we samen overleggen over 
een juiste overdracht. 
Wat merkt uw kind: 
De kinderen hebben plezier in een rijk ingerichte speelleeromgeving. 
Er worden veel interessante, afwisselende activiteiten aangeboden 
op de groepen. 
Soms is er extra aandacht van de tutor. Maar de nadruk ligt vooral 
op lekker spelen! 
basisschool van uw kind. 
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Kinderdagopvang 0-4 jaar 

 

TIKO heeft vier kindercentra waarin kinderdagopvang (0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-13 jaar) 
gehuisvest zijn en een aparte BSO gevestigd in een zorgcentrum. Beide opvangvormen worden hieronder 
toegelicht en per locatie omschreven naar leeftijdsgroepen. 

In onze kinderdagverblijven verblijven de kinderen in een vaste groep van 12 kinderen, een zogenaamde 
verticale groep. (Soms wordt een groep uitgebreid naar 16 kinderen, meestal is dit een tijdelijke situatie 
om een wachtlijstprobleem op te lossen.) Wij kiezen voor verticale groepen opdat kinderen gedurende de 
gehele opvangperiode (tot aan de basisschool) in één vertrouwde groep blijven. 

 

Uw kind kan terecht vanaf ± drie maanden. Bij het samenstellen van groepen letten we op het aantal 
baby’s. We plaatsen maximaal drie baby’s jonger dan 1 jaar in een verticale groep. Als er meer 
aanmeldingen zijn, wordt de mogelijkheid van een aparte babygroep nader onderzocht. Kinderen tot de 
leeftijd van 1 jaar hebben een overdrachtsschriftje. De pedagogisch medewerker schrijft hierin een 
verslagje van de gebeurtenissen en maakt notitie van de praktische gegevens m.b.t. voeding- en 

slaaptijden en luiers. 

De verticale groep is zo ingericht dat zowel baby’s als peuters tot hun recht komen en de omgeving 
aansluit bij hun specifieke speelbehoefte. 

We proberen kinderen zoveel mogelijk in hetzelfde bedje te laten slapen, zodat ze zich zo vertrouwd 
mogelijk voelen. In de groepsruimte zijn speelhoekjes voor peuters en voor baby’s, een speelhal voor de 
fietsjes en trekkers en een klim- of klautertoestel. 

Buitenspelen vinden wij belangrijk. Alle kindercentra hebben een ruime, natuurlijke buitenspeelplaats, die 
in twee gedeeltes is opgesplitst, zodat BSO-kinderen en de kleintjes apart kunnen spelen.   
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Algemeen dagprogramma 0-4 jaar 

De kinderdagverblijven zijn geopend van 07.30 – 18.30 uur.(In Kollum van 07.00 – 18.00 uur.) 

Om het dagprogramma niet teveel te verstoren vragen wij ouders breng- en haaltijden te respecteren. 
Kinderen worden gebracht tussen 7.30 en 9.00 uur, gehaald vanaf 16.30 uur. Het is ook mogelijk een 
contract voor vervroegde opvang (vanaf 07.00 uur) af te sluiten. 

Tussen 12.30 en 13.00 uur, na het eten, kunnen kinderen gehaald en gebracht worden die alleen de 
ochtend of alleen de middag gebruik maken van de opvang. 

De dagstructuur kent vaste tijden voor eten, drinken, verschonen, slapen, vrij spelen en activiteiten, 
waarbij steeds wordt gelet op de individuele behoeften.  

Ieder kind is uniek en vraagt een speciale aanpak. Pedagogisch medewerkers zijn o.a. getraind in het 
aanvoelen van de behoeften van het kind en dragen zorg voor een veilige omgeving waarin kinderen zich 
kunnen blijven ontwikkelen. Ouders worden waar mogelijk betrokken bij de opvang van de kinderen door 
contact tijdens halen en brengen, verslagen en kindbesprekingen. 

 

De peuterplusgroep 

De kinderen van de dagopvanggroepen spelen dagelijks samen met de kinderen van andere stamgroepen: 
in het speellokaal, buiten en tijdens gezamenlijke activiteiten. De leidsters binnen het kindercentrum 
zorgen hierbij gezamenlijk voor toezicht en begeleiding en kennen hierdoor ook de kinderen van de andere 
groepen.  
Het kan voorkomen dat het (tijdelijk) rustiger is op de groepen en hierdoor kunnen er aanpassingen nodig 
zijn in het personeelsrooster.  
We vinden het belangrijk dat kinderen zich ook dan veilig en vertrouwd blijven voelen op het 
kindercentrum en ouders hun kinderen met een gerust gevoel blijven brengen.  
Kinderen openen en sluiten de dag ook dan gezamenlijk met de andere (buur)groep, zoals ook normaal 
gesproken al het geval is. De leidsters dragen zorg voor een zorgvuldige overdracht, zowel tijdens de 
breng- als de haalmomenten. We zorgen er altijd voor dat de leidster- kind ratio kloppend is en kinderen 
niet teveel verschillende stamgroepruimtes (maximaal 2) per week bezoeken. Uitgangspunt hierbij zijn de 
regels, vastgelegd in het Convenant Kwaliteit Kinderopvang.  
 

Een stamgroep sluit in zijn geheel aan bij een andere stamgroep 
De gezamenlijke groep bestaat uit maximaal 16 kinderen. Meestal betreft dit de directe buurgroep. Op 
onze locaties beschikken we over  groepsruimtes die geschikt zijn bevonden voor de opvang van 16 
kinderen, deze gebruiken we om samen te voegen. 
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Er gaat er ook altijd een leidster van de stamgroep van het kind mee naar de andere groep, zodat het voor 
kinderen een vertrouwde situatie blijft. Bij een lage bezetting op meerdere groepen kunnen meerdere 
groepen samenvoegen tot een groep van 16 kinderen.  

 
 

Als we kiezen voor het gezamenlijk opvangen van kinderen in een groep van 16 kinderen, werken er 3 
leidsters en kijken we  naar mogelijkheden om toch voor voldoende rust op de groep en tevens voldoende 
uitdaging voor de peuters te kunnen zorgen. Als de groepen (tijdelijk) kleiner zijn door de krimp, zijn er ook 
minder leeftijdsgenootjes op de eigen groep. We kiezen er daarom voor de peuters bij elkaar te 
verzamelen om zo meer uitdaging en leeftijdsgerichte activiteiten te kunnen bieden. Een deel van de dag 
gaat een leidster met een groepje peuters uit de groep om zo optimaal gebruik te  

 
 
maken van de mogelijkheden en de ruimte(s) in het gebouw/ buiten. Een leidster gaat dan met een 
groepje van maximaal 7/8 kinderen (8 van 3 jaar of 7 van 2 en 3 jaar) naar een andere ruimte. Dit betreft 
kinderen in de leeftijd van 2  jaar en ouder, kinderen in de peuterleeftijd. Deze peuters kunnen op de 
ochtend en/of op de middag aan de activiteiten deelnemen. Op de kindercentra  beschikken we over 
verschillende ruimtes die we voor peuterplusactiviteiten kunnen gebruiken: de BSO ruimtes (de 
ochtenden), het atelier, het speellokaal of een leegstaande dagopvanggroep. Na de peuterplusactiviteit 
gaan de kinderen weer naar de gezamenlijke groep. Als een kind niet langer deel wil nemen aan de 
activiteit kan hij/zij ook weer terug naar de gezamenlijke groep. 
 

 
Aanbieden peuterplusactiviteiten aan peuters uit de dagopvanggroepen: 
Een leidster haalt in totaal maximaal 7/8 kinderen (8 van 3 jaar, 7 van 2 of 3 jaar) uit de verschillende 
dagopvanggroepen om in een andere ruimte  binnen het kindercentrum een peuterplusactiviteit aan te 
bieden. Deze peuterplusactiviteiten kunnen op ochtend en/of op middag plaatsvinden. De andere 
kinderen (maximaal 6) blijven bij hun vaste leidster op de eigen groep. 
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Peuterplusactiviteiten 
Het werken met peuteractiviteiten sluit heel goed aan bij ons VVE programma “Piramide”. Omdat alle 
kinderen die deelnemen aan de peuterplusactiviteiten van nagenoeg dezelfde leeftijd zijn, kunnen we nog 
meer aandacht besteden aan de verdieping van de thema’s. Op deze manier zorgen we voor extra  
 
uitdaging voor kinderen in de peuterleeftijd in tijden van krimp, waardoor er minder peuters op de 
verschillende groepen zitten. 
De peuterplusactiviteiten die worden aangeboden zijn gericht op de leeftijd en ontwikkeling van kinderen 
in deze leeftijdsgroep. (we knutselen, gaan er op uit in de Stint, zingen liedjes, doen een groepsspel, etc.)  
Er is op deze manier meer rust en aandacht voor de kinderen, omdat het een kleine groep kinderen 
betreft. We werken daarbij aan samenwerking, zelfstandigheid en taalstimulering. De kinderen leren 
spelenderwijs en er is extra aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling.  In een groepje iets 
(durven) vertellen, naar elkaar en naar de leidster leren luisteren. Belangrijke zaken die de overgang naar 
basisschool kunnen vergemakkelijken.  
 
 
Voorwaarden voor het werken met peuterplusactiviteiten 
- Per dag is één beroepskracht is verantwoordelijk voor het coördineren van de peuteractiviteiten en het 
bewaken van de beroepskracht-kind ratio. 
- Peuteractiviteiten zijn voor de betreffende kinderen vrijwillig. De kinderen kunnen altijd terug naar hun 
stamgroep. De flexibele inzet van personeel is hierop afgestemd. 
- Kinderen slapen op hun eigen stamgroep, met de vaste leidster(s) van die stamgroep.  Kinderen die 
slapen worden meegerekend voor de leidster-kind ratio voor die groep. 
- Kinderen eten altijd op de eigen groep. 
- Kinderen bezoeken maximaal 2 stamgroepruimtes per week. 
 

Wenbeleid KDV 

 
Extern, bij nieuwe kinderen: 

Voor de opvang van start gaat maakt een groepsleidster van de betreffende groep waar het kind is 
geplaatst telefonisch een afspraak met de ouders voor een intakegesprek. Dan geven de leidsters ook aan 
dat het handig is het kind mee te nemen naar het intakegesprek.  
Zo kunnen de ouders gelijk zien hoe hun kind op de groep en op de leidsters reageert. 
Tijdens dit gesprek wisselen ouders en groepsleiding informatie uit met betrekking tot het  kind en de gang 
van zaken op het kinderdagverblijf. 

 
Belangrijk hierbij is een goede afstemming van voedingsschema’s, slaapgewoontes en pedagogische 
aanpak thuis en op het kinderdagverblijf. 
In dit gesprek worden ook afspraken gemaakt omtrent het wennen op de groep. 
Kinderen kunnen op de groep meedraaien voor de opvang daadwerkelijk van start gaat.  
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Wij kiezen er voor om maximaal één kind tegelijk te laten wennen, een uitzondering maken we voor die 
situaties waarin er meerdere kinderen uit een gezin zijn geplaatst. 
Hoe de wenperiode verloopt hangt mede af van de leeftijd van het kind en de wensen van de ouders. De 
leidsters geven aan dat het kindje mag komen wennen.  
Over het algemeen draaien kinderen maximaal 2 keer een deel van een dag mee (ca. 3 uur). 
 
Op die manier dragen we zorg voor de versoepeling van de overgang naar een nieuwe situatie voor het 
kind.  
 
Het doel van de wenperiode is: 
Het vertrouwd raken van het kind met de nieuwe omgeving en een basis leggen voor het opbouwen van 
een vertrouwensrelatie tussen het kind en de groepsleiding. 
Het vertrouwd raken van de ouders met de nieuwe situatie en het vertrouwen krijgen dat hun kind in 
goede handen is. 
 
 

 

 

 

Intern (binnen het kindercentrum naar een andere KDV groep) 

Als een kind binnen het kindercentrum naar een andere  groep gaat, zorgen wij er voor dat deze overgang 
zo soepel mogelijk verloopt.  
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Het kind gaat in de weken voor de overgang, in overleg met de ouders, onder speeltijd een paar keer 
spelen bij de nieuwe groep zodat hij/ zij hier al iets meer vertrouwd raakt en deze overgang niet zo groot is 
voor het kind. In het kindercentrum spelen de kinderen van de verschillende groepen al veel samen, buiten 
en in het speellokaal. Hierdoor zijn de kinderen van de andere groepen vaak al wat bekend voor het kind, 
evenals de leidsters. Dit vergemakkelijkt de interne overgang. 
 
Van KDV naar BSO: 
Als een kind naar de basisschool gaat, kiezen veel ouders voor  opvang op de BSO. 
Kinderen die  het KDV bezoeken en daarna naar de BSO gaan, draaien in de weken voor de daadwerkelijke 
overgang  al een aantal keer mee op de BSO, tijdens speelmomenten.  
Meestal is dit s middags en altijd in overleg met de ouders. 
Op die manier zijn de kinderen en de leidsters maar ook de ruimtes van de  BSO al bekend bij het kind en is 
de overgang niet zo groot. Uiteraard volgt er ook een intakegesprek met de ouders voorafgaand aan de 
plaatsing. 
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Huisregels kinderdagopvang 

Haal- en brengtijden 

Kinderen worden gehaald en gebracht op de vaste breng- en haaltijden. Het dagprogramma van de 
groepen wordt hierop afgestemd.  

Kinderen worden gebracht tussen 7.30 en 9.00 uur, gehaald vanaf 16.30 uur. Bij  vervroegde opvang vanaf 
07.00 uur, blijft de deur voor andere ouders gesloten tot 07.30 uur. Dit doen wij voor alle duidelijkheid: 
voor de vervroegde opvang wordt immers door die ouders extra betaald. 

Tussen 12.30 en 13.30 uur, na het eten, kunnen kinderen gehaald en gebracht worden die alleen de 
ochtend of alleen de middag gebruik maken van de opvang. 

Kinderen worden nooit meegegeven aan anderen zonder dat wij daar uitdrukkelijk over geïnformeerd zijn 
door de ouders.  

 
Afscheid nemen 

Voor kleine kinderen is het moment van afscheid nemen vaak het moeilijkst. 
We adviseren ouders bij het brengen even te blijven. Uw kind kan in uw aanwezigheid iets kiezen om mee 
te spelen.  
Het belangrijk dat u duidelijk aangeeft dat u weggaat en dat ook direct doet (voorspelbaarheid). 
Als uw kind huilt zal de pedagogisch medewerker uw kind overnemen en u samen uitzwaaien. Sommige 
kinderen hebben na het afscheid even de ruimte nodig alleen te zijn, dit is ook prima. 
U kunt altijd even bellen en vragen of alles goed gaat, of is gegaan. 
Vanaf het moment dat ouders binnenstappen zijn zij weer ‘de baas’ over het kind. Dat is voor kinderen 
duidelijk. Bij het ophalen kunt u de spulletjes verzamelen en de jassen en schoenen aan doen. 
De pedagogisch medewerker maakt tijd voor de overdracht. 
Als u de behoefte heeft iets speciaals te willen bespreken kunt u altijd een afspraak met ons maken.  
 
Ziek zijn 

Wij zijn van mening dat zieke kinderen het beste in een thuissituatie opgevangen kunnen worden. De 
kinderopvang is druk. U weet vast wel hoe het is als je je helemaal niet lekker voelt. Zieke kinderen hebben 
aandacht nodig en wij kunnen uw kind niet die extra aandacht geven die er dan nodig is. 

TIKO volgt de GGD-richtlijnen bij de afweging of uw kind wel/niet de opvang kan bezoeken en gaat uit van 
het volgende:  

 Verhoging: temparaturen boven 37,5 tot 38 °C.  

 Koorts: temparatuur boven de 38 °C 
 
 
 



[37] 
  
 

Versie: mei 2016 
 

 
 
In geval van koorts vragen wij u uw kind óf niet te brengen of eerder op te (laten) halen. Het kan ook 
voorkomen dat een kind geen verhoging heeft maar zich wel ziek voelt; ook dit kan een reden zijn om 
ouders te vragen hun kind (eerder) op te komen halen. 
 

U kunt een en ander rustig nalezen in ons Ziekteboekje. 
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Wat neemt u mee naar de opvang? 

 
Verzorging /voeding 

Voor de baby’s wordt voeding meegegeven in potjes en flesjes, schoon en voorzien van naam. Afgekolfde 
borstvoeding komt mee in flesjes. Om risico’s met betrekking tot meegenomen voeding (zoals bijvoorbeeld 
afgekolfde borstvoeding)  te voorkomen dient u koude producten tijdens de reis koel te houden (met 
bijvoorbeeld een koeltas/ koelelement). De gekoelde moedermelk zal op het kinderdagverblijf zo snel 
mogelijk in de koelkast bij 4 °C worden gezet, niet in de deur. 
Flessenvoeding wordt door de ouders of verzorgers in poedervorm, in afgepaste gelabelde (naam kind) 
hoeveelheden per voeding, aangeleverd. 
 
 
Voor ons is het handig als kinderen thuis geoefend hebben met drinken uit een fles.  
Natuurlijk bieden wij graag de mogelijkheid dat moeders hun kindje borstvoeding komen geven op de 
opvang.  
Wij bieden de mogelijkheid kinderen tot de leeftijd van 1 jaar een warme hap mee te geven, die wij 
vervolgens tussen de middag aanbieden. 
 
Luiers worden door de ouders meegebracht en in het mandje van uw kind bewaard. Wilt u ervoor zorgen 
dat er altijd een voorraadje in het mandje ligt? 
Wij vragen u een extra setje kleren op de opvang achter te laten voor ‘ongelukjes’. 
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Slapen en gewoonten 

TIKO volgt de slaapadviezen van ‘Stichting Consument en Veiligheid’ (zie bijlagen). 

Als steuntje voor uw kind bij het slapen gaan of moe zijn is het natuurlijk heerlijk als de favoriete knuffel of 
‘koesdoekje’ en/of (eventueel) de fopspeen meegenomen wordt. 

 
 
Speelgoed 

Wanneer er speelgoed van huis meegenomen wordt, kunnen kinderen daar natuurlijk mee spelen. 

Wij vragen u geen speelgoed mee te geven waar kleine onderdelen aan zitten, die gemakkelijk zoek of los 
kunnen raken. TIKO is niet verantwoordelijk voor het stukgaan of zoekraken van meegebracht speelgoed. 

Kinderen op de groep leren dat speelgoed voor iedereen is en dat er gezamenlijk mee gespeeld kan 
worden. Dit geldt niet voor persoonlijke spulletjes als: knuffels, koesdoekjes en spenen. 

Als het niet de bedoeling is dat andere kinderen spelen met het meegebrachte speelgoed, wordt het  in 
het bakje van uw kind bewaard. 

Mochten er wijzigingen optreden t.a.v. telefoonnummers, adressen, voedingsschema’s, wie haalt uw kind 
op etc., dan horen wij dit graag van u. 

Samengevat brengt u het volgende mee: 

      Eigen babyvoeding + bijbehorende potjes en flesjes, voorzien van naam 

      Luiers 

      Setje reservekleding 

  Favoriete knuffel, koesdoek en/of speen 
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Onze kinderdagverblijven 

 

 

Bommelstein te Buitenpost 

Kindercentrum Bommelstein is in 1994 speciaal voor ons gebouwd. Een speels ontworpen gebouw met 
ruime groepsruimtes, een centrale speelhal en per groep drie (op Zwelgje twee) aparte slaapkamertjes. De 
namen van de groepen zijn Tom Poes en Bommelen BSO Wammes Waggel heeft twee groepen: Bulle Bas, 
Dickerdack en een halve groep voor 10 kinderen, Zwelgje. 

De dagverblijfgroepen hebben een eigen buitenspeelplaats, speciaal ingericht voor onze kleinste kinderen. 

Kinderen tussen 0 en 4 jaar verblijven op Tom Poes of op Bommel. Als ze vier jaar worden kunnen ze 
doorstromen naar de BSO. Kinderen kijken hier echt naar uit! Naar de BSO te gaan….dan pas ben je echt 
groot!  

 

Bereikbaarheid 

Bommelstein ligt op loopafstand van het station. Buitenpost ligt aan de spoorlijn Groningen-Leeuwarden. 
Bommelstein is ook per auto goed bereikbaar en heeft eigen parkeerplaatsen voor de deur. Bommelstein 
heeft een centrale ligging; voor mensen uit Buitenpost en de omringende plaatsen. 
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De Kindertuin te Surhuisterveen 

 

Kindercentrum de Kindertuin is in 2003 gebouwd op de plek waar eerst de oude kleuterschool stond. Als 
eerbetoon aan de school waar heel Surhuisterveen de schoolcarrière is begonnen, is de naam Kindertuin 
overgenomen. De Kindertuin staat op een mooi rustig plekje midden in het groen, een oase voor de 
kinderen. In 2007 is er een apart gebouw naast de Kindertuin bijgekomen, dat speciaal is ingericht voor de 
BSO kinderen. In augustus 2015 trekt peuterspeelzaal It Krobbehiem bij ons in, waarmee de 
peuterspeelzaal weer op haar vroegere plekje terugkeert. 

De buitenspeelplaats is bewust zo natuurlijk mogelijk ingericht. Groen en met veel natuurlijke materialen. 
Kinderen moeten zoveel mogelijk buiten kunnen spelen, vinden wij. Buiten staan zogenaamde “lutje 
potjes”; dit zijn babyhuisjes waarin kinderen, in overleg met ouders, heerlijk buiten kunnen slapen. 
De monumentale oude beuk neemt een belangrijke plaats in. Het gebouw oogt licht en vrolijk. Ruime 
groepsruimtes met rustige hoekjes en twee speelhallen voor al het rijdend materieel.  

Er zijn drie groepen kinderdagverblijf: ’t Kwetternest, het Vlinderhofje en de Woelmuis. Daarnaast zijn er 
twee ruimtes geheel of gedeeltelijk beschikbaar voor de peuterspeelzaal. 
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Bereikbaarheid 

De Kindertuin ligt aan een rustig pad tussen de Groningerstraat en de Langelaan te Surhuisterveen. We 
hebben geen parkeerplaats voor de deur, maar op de bovengenoemde straten is voldoende 
parkeergelegenheid. Surhuisterveen is één van de kerndorpen in de gemeente en ligt zeer dichtbij 
omringende dorpen als Harkema, Surhuizum en Opende. Ook Drachten en de snelweg Groningen-
Heerenveen zijn makkelijk bereikbaar. 
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Harkelein in Harkema 

 

Kindercentrum Harkelein is geopend in 2009 op een tijdelijke locatie. In 2014is het verbouwd tot een 
permanent kindercentrum. Samen met peuterspeelzaal “de Wâldpykjes” uit Harkema vormen we een 
multifunctioneel kindercentrum in Harkema.  

Harkelein is een klein maar prachtig gelegen en mooi ingericht gebouwtje. Er is ruimte voor een 
kinderdagverblijfgroep van 12 kinderen en een BSO voor 20 kinderen. Het kinderdagverblijf heeft een 
ruime groepsruimte, twee slaapkamers en een verschoonruimte. Buiten staan een paar lutjepotjes. De 
buitenspeelplaats is in de zomer van 2013 flink uitgebreid, en mooi groen en leuk ingericht. 

Bereikbaarheid 

Harkelein ligt naast de sporthal op een rustig plekje in het groen. Er zijn parkeerplaatsen voor de deur. De 
ligging tussen de sporthal en de sportvelden biedt ruim gelegenheid tot sport, spel en beweging. 
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De Tovertún in Kollum 

In een monumentaal 18e eeuws pand in het hartje van Kollum is kindercentrum de Tovertún gevestigd. Het 
pand was ooit in gebruik als “tehuis voor oude lieden”; het enige dat nog daaraan herinnert is de 
gigantische hoeveelheid ruimte die het pand biedt. 
Er zijn drie ruime groepsruimtes voor kinderdagopvang en peuterspeelzaal, en twee voor de BSO. Verder is 
er een centrale speelhal en voor de BSO-kinderen een eigen chillroom.   
 
Buiten is er een mooie grote groene speelplaats, die vanaf 2015 ingrijpend wordtopgeknapt. Er is een 
pannakooi gekomen enhet tuinpaviljoen is gerenoveerd. In de planning voor begin 2016 zit nog een 
herinrichting van het straatwerk en een nieuw speeltoestel voor de BSO.Voor de kleintjes is een 
afgescheiden gedeelte, dat is ingericht met een zandbak en een speeltoestel geschikt voor de jongste 
kinderen. 
 
 
Bereikbaarheid 
 
De Tovertún ligt aan de winkelstraat van  
Kollum. Op het terrein zijn parkeerplaatsen 
aanwezig die gereserveerd zijn voor ouders 
 die kinderen komen halen en brengen. 
Twee van de drie scholen in Kollum zijn op  
een steenworp afstand gelegen. Ook de  
derde school is makkelijk te bereiken, zeker  
met de nieuwe stint die in mei als  
openingscadeau aan de Tovertún is gegeven. 
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Buitenschoolse opvang 4-12 jaar 

 

Buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen die naar de basisschool gaan. De kinderen worden door 
de pedagogisch medewerkers van school gehaald en naar de BSO gebracht. Daar wordt gezamenlijk thee 
gedronken en gepraat over wat er die dag allemaal gebeurd is. Daarna kunnen de kinderen spelen, 
meedoen met een activiteit of gewoon lekker op de bank zitten met een boek of in overleg met de 
groepsleiding, achter de computer/tv. BSO motto is: “Niets moet, kinderen hebben al een hele schooldag 
achter de rug!” Buitenspelen kan natuurlijk ook. Er is een aparte buitenspeelplaats voor onze BSO-
kinderen. Met passend BSO-speelmateriaal dat aansluit bij deze leeftijdsgroep. Ze kunnen spelen met 
zand- en watertoestellen, crossen op de crossbaan, schommelen of voetballen. 

 

 

In overleg met de pedagogisch medewerkers is het mogelijk een kind naar zwemles of een sportclub te 
brengen en mogen vriendjes of vriendinnetjes mee naar de BSO. 

Een BSO-groep bestaat uit max. 20 kinderen, begeleid door twee ervaren groepsleidsters. De groepsleiding 
zorgt voor aanbod van activiteiten en begeleidt en ondersteunt sociaal gedrag bij de kinderen. 
Bijvoorbeeld het begeleiden bij het oplossen van ruzie; een alternatief bieden bij ongewenst gedrag. 
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Wenbeleid BSO 

 

Het doel van de wenperiode is: 

Het vertrouwd raken van het kind met de nieuwe omgeving en een basis leggen voor het opbouwen van 
een vertrouwensrelatie tussen het kind en de groepsleiding. Het vertrouwd raken van de ouders met de 
nieuwe situatie en het vertrouwen krijgen dat hun kind in goede handen is. 
 
Als kinderen voor het eerst komen 

Voor de opvang van start gaat maakt een groepsleidster van de betreffende groep waar het kind is 
geplaatst telefonisch een afspraak met de ouders voor een intakegesprek. Dan geven de leidsters ook aan 
dat het handig is het kind mee te nemen naar het intakegesprek.  
Zo kunnen de ouders gelijk zien hoe hun kind op de groep en op de leidsters reageert. 
Tijdens dit gesprek wisselen ouders en groepsleiding informatie uit met betrekking tot het  kind en de gang 
van zaken op het kinderdagverblijf. 
Belangrijk hierbij is een goede afstemming  van de pedagogische aanpak thuis en op de BSO. In dit gesprek 
worden ook afspraken gemaakt omtrent het wennen op de groep.  
Wij kiezen er voor om maximaal 1 kind tegelijk te laten wennen, een uitzondering maken we voor die 
situaties waarin er meerdere kinderen uit 1 gezin zijn geplaatst. 
 
Op de BSO kunnen kinderen meedraaien voor de opvang daadwerkelijk van start gaat. 
Hoe de wenperiode verloopt hangt mede af van de leeftijd van het kind en de wensen van de ouders. 
Over het algemeen draaien kinderen maximaal 2 keer mee op de BSO. 
 
Overgang van KDV naar BSO 

Als een kind naar de basisschool gaat, kiezen veel ouders voor  opvang op de BSO. 
Kinderen die het KDV bezoeken en daarna naar de BSO gaan, draaien in de weken voor de daadwerkelijke 
overgang  al een aantal keer mee op de BSO tijdens speelmomenten.Meestal is dit ‘s middags en altijd in 
overleg met de ouders. 
Op die manier zijn de kinderen en de leidsters, maar ook de ruimtes van de  BSO al bekend bij het kind en 
is de overgang niet zo groot. Uiteraard volgt er ook een intakegesprek met de ouders voorafgaand aan de 
plaatsing. 
 
Naar een andere BSO groep 

Als een reeds op de BSO geplaatst kind op een andere BSO- groep wordt geplaatst, zorgen wij er voor dat 
deze overgang zo soepel mogelijk verloopt.  
Het kind gaat in de weken voor de overgang, in overleg met de ouders, al een aantal keer spelen op de 
andere groep, zodat het kind al iets meer vertrouwd raakt en deze overgang niet zo groot is.  
Bij de buitenschoolse opvang spelen de kinderen van de verschillende groepen binnen hetzelfde gebouw al 
veel samen tijdens speelmomenten, buiten en in de verschillende  (groeps)ruimtes.  
Hierdoor zijn de kinderen van de andere groepen vaak al bekend voor het kind, evenals de leidsters. Dit 
vergemakkelijkt de interne overgang. 
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Huisregels BSO 

 

Halen en brengen 

Om uiterlijk 18.30 uur worden de kinderen weer opgehaald. Vanaf 2007 is ook voorschoolse opvang 
mogelijk (vanaf 07.30 uur) voor BSO-kinderen die naar een van de scholen in het dorp gaan. In 
schoolvakanties (12 weken per jaar) kunnen de kinderen op hun vaste dagen de hele dag komen, van 07.30 
tot 18.30 uur ‘s avonds. Dit geldt ook voor schoolvrije dagen zoals studiedagen van onderwijzers. In 
vakanties en in schoolweken is extra opvang tegen betaling mogelijk, wanneer de  

leidster-kind ratio/het rooster dit toelaat (geen extra inzet medewerkers) en in overleg met groepsleiding. 
 
 
Halen en brengen in de vakantie 

Op vakantiedagen en schoolvrije dagen worden de kinderen naar de BSO gebracht. Het heeft onze 
voorkeur de haal- en brengtijden aan te houden vanwege de verdere dagplanning. 

Kinderen worden gebracht tussen 7.30 en 9.00 uur, gehaald vanaf 16.30 uur. Bij  vervroegde opvang vanaf 
07.00 uur, blijft de deur voor andere ouders gesloten tot 07.30 uur. Dit doen wij voor alle duidelijkheid: 
voor de vervroegde opvang wordt immers door die ouders extra betaald. 

Van 12.30  - 13.30 uur, na het eten, kunnen kinderen gehaald en gebracht worden die alleen de ochtend of 
alleen de middag gebruik maken van de opvang. 

Kinderen worden nooit meegegeven aan anderen zonder dat wij daar uitdrukkelijk over geïnformeerd zijn 
door de ouders.  

 
Afscheid nemen 

Voor jonge kleuters is het moment van afscheid nemen het moeilijkst. 
We adviseren ouders bij het brengen even op de groep te blijven. 
Uw kind kan in uw aanwezigheid alvast gaan spelen. 

 

Het is belangrijk dat u het duidelijk aangeeft zodra u weggaat en dat ook direct doet (voorspelbaarheid). 
Als kinderen worden opgehaald kan er verwarring zijn over wie nu ‘de baas’ is: de ouder of pedagogisch 
medewerker. 
Onze afspraak: zodra u aanwezig bent, heeft u de leiding over uw kind(eren).  

 
Ouders zijn op de hoogte van gewenst gedrag rondom opruimen, spulletjes inpakken, gedag zeggen, 
schoenen en jassen aan doen, etc. 
Bij het halen wordt ruimte gemaakt voor de overdracht. Wilt u iets bespreken wat meer tijd vraagt, dan 
kunt u met ons een afspraak maken. 
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Ziek zijn 

Wij zijn van mening dat zieke kinderen in een thuissituatie beter af zijn. Een kinderopvang is dan te druk. U 
weet vast wel hoe het is als je je helemaal niet lekker voelt. Zieke kinderen hebben aandacht nodig en wij 
kunnen uw kind niet die extra aandacht geven die er dan nodig is. 

TIKO volgt de GGD-richtlijnen bij de afweging of uw kind wel/niet de opvang kan bezoeken en gaat uit van 
het volgende.  

Wij hanteren de volgende uitgangspunten: 

 Verhoging: temparaturen van 37,5 tot 38 °C.  

 Koorts: temparatuur boven de 38 °C. 
 
In geval van koorts vragen wij u uw kind óf niet te brengen of eerder op te (laten) halen. Het kan ook 
voorkomen dat een kind geen verhoging heeft maar zich wel ziek voelt, ook dit kan een reden zijn om 
ouders te vragen hun kind (eerder) op te komen halen. 
 
Wat neemt uw kind mee? 

Kinderen krijgen van school vaak werkjes en/of brieven mee. 

Ieder kind heeft een eigen plekje waar deze zaken bewaard kunnen worden. Ook tekeningen, 
knutselwerkjes e.d. van ons worden hier bewaard zodat de kinderen deze aan het eind van de 
opvang(mid)dag mee naar huis kunnen nemen. 

 
Speelgoed  

Wanneer uw kind speelgoed van huis meeneemt mag daar natuurlijk mee gespeeld worden. 

Wij vragen u wel, geen speelgoed mee te geven waarvan kleine onderdelen zoek kunnen raken of wat heel 
kwetsbaar is. TIKO is niet verantwoordelijk voor stuk gaan of zoekraken van meegebracht speelgoed. 

De kinderen op de groep zijn gewend dat het speelgoed voor iedereen is, dat ze er samen mee mogen 
spelen. (Dit geldt natuurlijk niet voor persoonlijke knuffels, koesdoekjes.) 

Als het niet de bedoeling is dat andere kinderen er ook mee spelen, bergen we het op in het mandje/bakje 
van uw kind. 

 
Bijzonderheden 

Zodra er specifieke dingen meegenomen moeten worden m.b.t. een activiteit, bijvoorbeeld zwemkleding, 
‘oude’ kleren (die vuil mogen worden) etc., wordt u daar vooraf over geïnformeerd. 

Mochten er wijzigingen optreden als: ander telefoonnummer, adres, mailadres, ophalen van de kinderen 
door anderen, afspraken buiten schooltijden etc., dan horen wij dit graag van u. 
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Afspraken met kinderen en ouders 

Afspraken met ouders en kinderen die van belang zijn voor duidelijkheid t.a.v. verantwoordelijkheid, 
worden schriftelijk vastgelegd bij de intake (zie intakeformulier in bijlage). 

Als een kind qua leeftijd en ontwikkeling toe is aan het zelfstandig bezoeken van een vriendje waarmee 
hij/zij heeft afgesproken, bespreken wij dit eerst met de ouders voordat TIKO hierop aktie onderneemt. 
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Onze BSO´s 

BSO Wammes Waggel op Bommelstein te Buitenpost 

De BSOgroepen van Bommelstein maakt gebruik van de naastgelegen peuterspeelzaal. In 2007 hebben we 
daar  een prachtige buitenspeelplaats aangelegd en is de binnenruimte omgetoverd tot een 
multifunctionele ruimte, waarin de peuterspeelzaal en de BSO groepenDickerdack en Bullebaszijn  
gehuisvest. Overdag wordt deze voorziening door de peuters gebruikt en na schooltijd door de BSO. Er zijn 
twee groepsruimtes, die zo zijn ingericht dat zowel de kleine als grotere kinderen er kunnen spelen. Naast 
gezellige groepsruimtesis er ook een podium/theaterhoek en een karaoke-instrument. Uitermate geschikt 
voor disco en het ontdekken vantalenten. Ook is er een echt atelier, waarin geschilderd, geknutseld en 
gekliederd met zand en water kan worden. Op een van de expositieborden kunt u de resultaten 
bewonderen. In 2015 is op de 1e verdieping van Bommelstein een klein extra groepje gevormd voor wat 
jongere kinderen, maximaal 10.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Zorgcentrum Haersmahiem is een kleinschalige BSO gevestigd met ruimte voor maximaal 20 kinderen. 
Er worden soms gezamenlijke activiteiten georganiseerd met de bewoners van Haersmahiem, zoals bingo 
en knutselen.  Jong en oud heeft plezier in elkaars gezelschap en er wordt gezocht naar nog meer 
manieren om de ouderen bij de activiteiten van de kinderen te betrekken, zoals bij voorbeeld koken in de 
grote keuken of samen vissen in de naastgelegen vijver.Ook mogen de kinderen gebruik maken van de 
fitnessruimte en wordt eenmaal per week een sportieve activiteit georganiseerd in het naastgelegen 
gymnastiekgebouw. 
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BSO De Boomhut op de Kindertuin te Surhuisterveen 

 

De BSO van de Kindertuin bestaat uit 2 groepen: ”De Boomhut” en “Het Kraaiennest”. Deze BSO beschikt 
over twee grote groepsruimtes en een aparte speelkamer met computer en/of disco. (De inrichting 
verandert nog al eens!) Daarnaast is een kleinere groepsruimte voor een groepje oudere kinderen. 
Zodoende is er tijdens spelmomenten een scheiding mogelijk tussen de kinderen van 4-8 en van 8-13 jaar.  

Buiten is het lekker spelen. De speelplaats is afgeschermd van de kleinere kinderen. BSO kinderen kunnen 
vrij spelen zonder rekening te hoeven houden met de kleintjes!  

 
De speelplaats is in 2006 uitgebreid met veel extra speelruimte en zó aangelegd dat ze uit kon groeien tot 
een echte ‘speelwildernis’, met een waterbaan, een vuurplaats, een crossbaan, een voetbalveld, een 
vogelnestschommel en een kabelbaan. Dit is in nauw overleg met kinderen, ouders en de medewerkers 
gecreëerd. Daarbij is veel aandacht besteed aan ons uitgangspunt: ‘uitdaging versus veiligheid’. De 
speelwildernis is een ruig terrein waar kinderen zich echt ouderwets kunnen en mogen uitleven. Wij 
vragen ouders daarom zorg te dragen voor reserve kleding/laarzen, zodat kinderen vrijuit kunnen spelen. 
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BSO Harkelein in Harkema 

De BSO op kindercentrum Harkelein is knus en klein: één groep van maximaal 20 kinderen. 

De groepsruimte is ruim en vrolijk ingericht, met een speelverdieping met glijbaan en poppenhoek eronder 
en boven ruimte om te zitten. Verder zijn er diverse speelhoeken ingericht, voor elk wat wils. De 
buitenspeelruimte is in de zomer van 2013 flink uitgebreid, met o.a. een nieuwe zandbak en een 
familieschommel. Deze locatie heeft een ideale ligging: pal naast de sporthal en sportvelden, er wordt 
vooral door de BSO ook veel uitgeweken naar buiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereikbaarheid 

Harkelein ligt naast de sporthal op een rustig plekje in het groen. Er zijn parkeerplaatsen voor de deur. De 
ligging tussen de sporthal en de sportvelden biedt ruim gelegenheid tot sport, spel en beweging. 
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BSO De Sinneblom  in Kollum 

De BSO op kindercentrum De Tovertún is gezellig en huiselijk: één groep van maximaal 20 kinderen. 
De groepsruimteszijn sfeervol ingericht, met vrolijke kleuren. Er zijn diverse speelhoeken, voor elk wat wils. 
De BSO kinderen kunnen ook gebruik maken van een ruim speellokaal. 
Er is daarnaast een chillhoek voor de oudere BSO kinderen, met lekkere banken, kussens, muziek en 
discolichten.De ruime buitenspeelruimte is in de zomer van 2015 flink vernieuwd, de kinderen kunnen hun 
energie volop kwijt in de nieuwe pannakooi. Ook is er een prachtig speelpavilioen.  
De kinderen gaan er ook vaak op uit, in de Stint. 
 

 

 
 

Bereikbaarheid 

Deze BSO locatie heeft een ideale ligging: in het centrum van Kollum, dicht bij alle basisscholen en de 
sporthal, waar de BSO structureel gebruik van maakt. 
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Klachtenregeling 

Als er iets mis gaat… Kinderopvang blijft mensenwerk en waar mensen werken, kan eens iets mis gaan, 
kunnen misverstanden ontstaan of verschillen van inzicht zijn. 

Het is daarom goed te weten dat TIKO een klachtenregeling heeft. Hierin zijn waarborgen opgenomen voor 
een goede afhandeling van klachten. U vindt onze klachtenregeling in de bijlagen achterin deze oudergids.  

 

Wij hopen dat u een fijne tijd bij ons heeft en u de klachtenregeling niet nodig zult hebben.  
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Medezeggenschap oudercommissie 

Iedere locatie van TIKOheeft een eigen lokale oudercommissie. In de hal van ieder kindercentrum hangen 
foto´s van de OC/leden van die locatie, zodat u hen ook persoonlijk kunt aanspreken. 

Doel oudercommissie:  

 Belangen van kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen en de mening van ouders te 
vertegenwoordigen. 

 Adviseren over de kwaliteit van de dienstverlening. 

 Belangenbehartiging ouders in de centrale oudercommissie.  
 
De oudercommissie heeft verzwaard adviesrecht m.b.t. zaken die de directe opvang betreffen. 

OC-leden worden door de locatiemanager en directeur geïnformeerd over actuele zaken en worden 
betrokken bij organisatie van activiteiten. Ook levert de OC een bijdrage aan de TIKO-nieuwsbrief, of 
verspreidt een eigen nieuwsbrief. Op deze manier kan de OC de andere ouders informeren, vragen stellen, 
ideeën vragen en/of meningen peilen.  

Er is naast overleg met de locatiemanager ook regelmatig overleg tussen OC en directie, waarin gesproken 
wordt over TIKO beleid.  

TIKO stelt de centrale OC in de gelegenheid advies uit te brengen over zaken aangaande het 
organisatiebeleid, pedagogisch beleidsplan, prijswijzigingen en de klachtenprocedure. 

Advies van de oudercommissie weegt mee in de besluitvorming. 

 

Centrale oudercommissie 

Alle lokale oudercommissies samen vormen de centrale OC van TIKO.  

Deze centrale OCvergadert vier keer per jaar en behartigt de gemeenschappelijke TIKO-belangen van 
ouders en kinderen.  

 
Meer informatie:  zie de namen van de huidige OC-leden op onze website.U kunt hen altijd persoonlijk 
benaderen om uw vragen te stellen. Ook kunt u contact opnemen per email: 

octikokinderopvang@gmail.com 

 

 

mailto:octikokinderopvang@gmail.com
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Praktische zaken 

Aan de Voorstraat in Kollum  werken de medewerkers van het kantoor en gastouderbureau. Zij verzorgen 
o.a. de plaatsing en de financiële zaken en sturen de organisatie aan. 

Voor vragen m.b.t. plaatsing van uw kind kunt u contact opnemen met Sietske Veenstra of Hannie 
Haagsma, onze plaatsingsmedewerkers. Voor vragen m.b.t. uw nota met Sietske Veenstra. 

 

Bereikbaarheid 

Het kantoor is geopend en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 
16.00 uur. Buiten deze tijden kunt u het antwoordapparaat inspreken, en zo nodig bellen wij u terug. 

Tevens zijn wij bereikbaar via de mail: info@tikokinderopvang.nl 

De medewerkers van de administratie bieden u ondersteuning bij het regelen van uw opvang. 

Van offerte tot jaaropgave, van het uitrekenen van de eigen bijdrage tot hulp bij het invullen van het 
formulier kinderopvangtoeslag.  

 

Financiën 

Rond de 18e van de maand ontvangen de ouders van Buitenpost, Harkema en Surhuisterveen de nota voor 
de volgende maand. Het bedrag wordt op de eerste werkdag van de opvangmaand van de rekening 
afgeschreven.  
Rond de 9ee van de maand ontvangen de ouders van Kollum de nota voor de betreffende maand. Het 
bedrag wordt rond de 23e van de opvangmaand van de rekening afgeschreven. Om de verwerkingskosten 
te beperken heeft automatische incasso onze voorkeur. Klanten die bezwaar hebben, kunnen tegen extra 
betaling i.v.m. administratiekosten een acceptgiro ontvangen.  
Heeft u vragen? Neemt u gerust contact met ons op. 

 

mailto:info@tikokinderopvang.nl


[57] 
  
 

Versie: mei 2016 
 

 

Plaatsingsbeleid TIKO 

 

De plaatsing wordt geregeld op de administratie, door onze plaatsingsmedewerker. Of het nu gaat om 
kinderen van 0-4 of van 4-13: de administratie regelt het allemaal. 
De plaatsingsmedewerker is bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.  
U mag ook altijd even binnenlopen of een mail sturen naar: info@tikokinderopvang.nl 
 

Wijziging plaatsing, extra dagdelen 
 

Als u uw opvang wilt wijzigen of uitbreiden, is het verstandig zo vroeg mogelijk contact hierover op te 
nemen met de administratie. Dit geldt tevens voor het aanmelden van nieuw te plaatsen kinderen 
(gezinsuitbreiding) en voor kinderen die door willen stromen naar de BSO.  
Doorstromen naar de BSO is geen vanzelfsprekendheid en dient op tijd te worden aangevraagd. 
We houden graag rekening met uw wensen, ook op de lange termijn. 
 

Wachtlijst 

Voor dagen en groepen die hun maximale aantal kinderen hebben bereikt, geldt een wachtlijst. 
Voor de wachtlijst gelden de principes: ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ en ‘broertjes en zusjes van al 
geplaatste kinderen hebben zo mogelijk voorrang op nieuw te plaatsen kinderen van gezinnen die nog 
geen gebruik maken van de diensten van TIKO’. 
Om deze regels effectief te kunnen toepassen, is het belangrijk dat wij tijdig geinformeerd zijn. 
 
Opzegtermijn 

Opvang op het kinderdagverblijf is mogelijk tot het moment waarop uw kind 4 jaar wordt en bij de BSO tot 
het kind naar het vervolgonderwijs gaat. Als u eerder wilt stoppen met de opvang, dan geldt een 
opzegtermijn van 1 maand. (zie Alg. Voorwaarden in de bijlagen).  

Feestdagen 

Alleen op de erkende landelijke feestdagen is TIKO gesloten. Deze dagen worden wel gewoon in de prijs 
doorberekend en ze kunnen niet worden ingehaald. 

Plaatsing KDV 

 

Plaatsing per hele dag 

Een kinderdagopvangplaats bij TIKO gaat in principe per hele vaste dag per week. Uw kind kan terecht van 
07.30 uur tot 18.30 uur*). U betaalt voor de hele dag, ook als uw kind eerder wordt gehaald, later gebracht 
wordt of niet kan komen. We reserveren een hele dag voor uw kind, u betaalt volgens de Wet 
Kinderopvang voor het recht op opvang op die dag. Komt uw kind niet, dan kunt u die dag niet ‘inhalen’. 

 

mailto:info@tikokinderopvang.nl
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Plaatsing per halve dag 

We hebben per groep enkele ‘halve-dag-plaatsen’, speciaal voor ouders die alleen halve dagen werken. Als 
er sprake is van wachtlijsten, is dit aantal beperkt, omdat bij plaatsing van een halve dag vaak de andere 
helft leeg blijft.  Om onze klanten toch deze service te bieden, hebben we enkele voorwaarden verbonden 
aan deze afname-mogelijkheid: 

 Een halve dag kan alleen in combinatie met een of meer hele dagen. 

 Niet meer dan één halve dag per kind per week. 

 Maximaal twee ‘halve-dag-plaatsen’ per groep op één dag. 
 

Onze plaatsingsmedewerkster regelt roostering en beoordeelt of een ‘halve-dag-plaatsing’ mogelijk is. 
Uitzonderingen kunnen gemaakt worden door de plaatsingsmedewerker als ingeschat wordt dat op korte 
termijn ruimte komt in het rooster. 

 
Flexibele opvang in overleg met de groepsleiding 

Het kan gebeuren, dat u extra opvang nodig hebt buiten de vaste opvangdagen of dat u op een andere dag 
opvang nodig hebt. 
TIKO kent verschillende mogelijkheden die u altijd eerst met de groepsleiding overlegt.  
De groepsleiding is goed geinformeerd over de roosters en heeft overzicht over aan- en afwezige kinderen 
en de korte termijn opvangmogelijkheden.  
 

Een dag ruilen: 
Het is vaak wel mogelijk, zonder extra kosten incidenteel een dag(deel) te ruilen. 
Hiervoor gelden de volgende spelregels: 

 Ruilaanvraag moet in principe een week van tevoren bekend zijn bij de groepsleiding. 

 De groepsleiding bepaalt of ruilen mogelijk is qua groepsgrootte, aantal baby’s, groepsdynamiek 
en inzet medewerkers (geen extra inzet medewerkers).  

 Een dag ruilen kan alleen in dezelfde maand, ‘opsparen’ van dagen is niet mogelijk. 

 Feestdagen kunnen niet worden ingehaald of geruild. 
 
Incidentele extra dag: 

Ieder kind heeft een vast bezoekschema. Het is mogelijk om tegen betaling incidenteel een extra dag(deel) 
opvang af te nemen of een dag(deel) te ruilen, mits de pedagogisch medewerker/kind-ratio (hierna 
genoemd de PKR)  dit toelaat. De extra opvang neemt een kind bij voorkeur op de eigen groep af. Dit 
kunnen de ouders bij de groepsleidsters aanvragen. 
Een incidentele extra dag(deel) opvang op een andere groep is alleen mogelijk als een ouder hier 
toestemming voor geeft. Voor extra opvang op een andere groep dan de eigen vullen ouders/ verzorgers 
een formulier in die zij ondertekenen. Structureel extra opvang afnemen is natuurlijk altijd mogelijk als er 
op de gewenste dag(en) nog ruimte op de  stamgroep van het kind  is, hiervoor kunnen ouders terecht bij 
afdeling plaatsingen. 
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Losse uren extra opvang: 

Het kan voorkomen dat u behoefte hebt aan extra losse opvanguren, bijvoorbeeld voor een doktersbezoek 
door ouder/verzorger. Voor deze vorm van opvang heeft TIKO een strippenkaart ontwikkeld. U kunt een 
strippenkaart bestellen via het kantoor. 
Uw persoonlijke strippenkaart komt op de groep van uw kind te liggen en wordt, in uw bijzijn en na 
afname, afgetekend door de groepsleiding. Ook deze uren hebben de reguliere uurprijs. 

 
Wilt u uren inzetten? Graag van tevoren overleggen met de groepsleiding. Alleen zij kunnen zien of er op 
de korte termijn opvang-uren mogelijk zijn. 
Als u stopt met de opvang, vervallen de niet-gebruikte strippen en krijgt u het resterende bedrag 
teruggestort. 

 

Vervroegde opvang: 

U kunt ook kiezen voor opvang vanaf 07.00 uur. Uw contract wordt dan uitgebreid met 26 uur op jaarbasis. 
Voor deze vervroegde opvang geldt hetzelfde uurtarief. 

 

Maatwerk 

Voor klanten met veel opvanguren of veel kinderen hanteren wij kortingsregelingen. Dat kan zijn een 
korting op de uurprijs of een vermindering van het aantal af te nemen uren. Wat het voordeligst is in uw 
persoonlijke situatie rekenen wij graag met u samen uit.  

 

Plaatsing BSO 

 

Opzegtermijn 

BSO opvang is binnen TIKO mogelijk tot het moment waarop uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat.  
Als u eerder wilt stoppen met de opvang, geldt een opzegtermijn van 1 maand. 
(zie Alg. Voorwaarden in de bijlage) 
 

Een 52 weken contract 

Een plaatsing op de BSO gaat per kort (3,25 uur) of per lang (6,5 uur) dagdeel per week, gecombineerd met 
vakantieopvang. Uw kind kan bij ons terecht na schooltijd tot 18.30 uur. Tijdens vakanties én schoolvrije 
dagen zijn we geopend van 7.30 uur tot 18.30 uur *). Vervroegde opvang vanaf 07.00 uur is ook mogelijk 
tegen normaal uurtarief. 

U betaalt voor afgesproken opvangtijden, ook als uw kind eerder wordt gehaald, later gebracht wordt of 
niet kan komen. We reserveren een hele dag voor uw kind en maken hier kosten voor. U betaalt volgens 
de Wet Kinderopvang voor het recht op opvang op die dag. Komt uw kind niet, dan kunt u die dag niet 
‘inhalen’. 

Schoolvrije dagen moeten zo vroeg mogelijk worden doorgegeven zodat we een leidster kunnen 
inroosteren. 
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Een 40 weken contract of een 46 weken contract 

Heeft u tijdens de schoolvakanties geen opvang nodig, dan kunt u een 40 of 46-weken contract afsluiten. 
Dit is in verhouding duurder dan een 52 weken contract. Reden is dat de resterende 12 of 6 weken leeg 
blijven en de kosten gewoon doorgaan. Uw plaats kan, omdat hij 40/46 weken wél bezet wordt, niet  
‘gevuld’ worden door een ander kind. 
Bij een 40 weken contract is geen opvang in schoolvakanties en op schoolvrije dagen meegerekend, bij een 
46 weken contract geeft u aan het begin van het jaar uw vakanties door. 
 

Een continurooster-contract 

Sommige scholen hanteren een continurooster en gaan eerder op de dag uit, zo rond 14 uur. Om de 
opvang voor u als ouder niet duurder te maken, bieden wij hier de mogelijkheid een kort dagdeel af te 
nemen, namelijk een blok van 3,25 uur. U kunt natuurlijk ook gewoon tot 18.30 uur blijven afnemen. In 
schoolvakanties lopen alle contracten tot 18.30 uur. 

Per dorp wordt de BSO-tijd vastgesteld, namelijk de tijd waarop de eerste school uitgaat. De BSO-tijd bij 
een continu-kort dagdeel kan dus per dorp verschillen; het is altijd 3,25 uur na de begintijd van de BSO in 
dat dorp. Als op een BSO continu-kort contracten worden afgenomen, moeten we er strikt op letten of 
kinderen op tijd worden opgehaald. Zo niet, dan wordt de normale tijd tot 18.30 uur in rekening gebracht. 
Anders is het niet rechtvaardig t.o.v. ouders die wel tot 18.30 uur betalen. 

 

Voorschoolse opvang 

TIKObiedt ook ook voorschoolse opvang, standaard vanaf  7.30 uur *), of vervroegde opvang vanaf 07.00 
uur. 

Heeft u vragen over de verschillende contracten? Neemt u even contact op met de administratie. Wij 
rekenen graag met u mee wat het voordeligst is in uw situatie.  

 

*) In Kollum is de openingstijd van 7.00 tot 18.00 uur, op de andere kindercentra van 7.30-18.30 uur. 
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Bijlagen 

Algemene voorwaarden Branchevereniging Kinderopvang(niet in gids opgenomen maar te vinden onder 
downloads op deze website) 
 
Intern Klachtreglement TIKO Kinderopvang 
 
Overeenkomst medicijngebruik 
 
Brochure Veilig slapen Consument en veiligheid + afsprakenformulier 
 
Ziekteboekje TIKO  (te vinden onder Downloads op deze website) 
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Intern Klachtreglement TIKO Kinderopvang 

 

Inleiding 
Organisatie TIKO Kinderopvang heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne 

klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en 

registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst 

bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een 

formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de 

locatiemanagers of directeur. Zij zijn te bereiken per email: 
 

p.dijkstra@tikokinderopvang.nl (voor de kinderopvang),  

a.dehaan@tikokinderopvang.nl (voor de peuterspeelzalen), of 

m.vanderplaat@tikokinderopvang.nl. (directeur TIKO). 

 
Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.   

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de 

weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den 

Haag www.klachtenloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de 

Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl 

In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de 
Geschillencommissie.  Het reglement van de Geschillencommissie vindt u hier 

https://www.degeschillencommissie.nl/media/1897/kin-reglement.pdf 

 

 

Definities 
Organisatie: TIKO Kinderopvang 

Medewerker: De medewerker, werkzaam bij  TIKO Kinderopvang 

Klachtenfunctionaris: De medewerker waar de klachten binnenkomen, die de 

procedure bewaakt en klachten afhandelt uit hoofde van de 
directeur, hier verder genoemd  klachtenfunctionaris. Bij 

TIKO is het Hoofd Kinderopvang c.q. Hoofd Peuteropvang 

de klachtenfunctionaris. 

Locatiemanager: Diegene die leiding geeft aan de locatie waar het kind is 

geplaatst. 

Ouder: Een natuurlijk persoon die gebruik maakt, gebruik wenst 
te maken of gebruik heeft gemaakt van de diensten van de 

kinderopvangorganisatie, voor de opvang van zijn - of haar 

kinderen. 

Klager: De ouder die een klacht indient. 

Klacht: Schriftelijke uiting van ongenoegen. 

Klachtenloket 

Kinderopvang: 

Instituut voor informatie, bemiddeling, advies en 

mediation. 

mailto:p.dijkstra@tikokinderopvang.nl
mailto:a.dehaan@tikokinderopvang.nl
mailto:m.vanderplaat@tikokinderopvang.nl
http://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/
http://www.degeschillencommissie.nl/
https://www.degeschillencommissie.nl/media/1897/kin-reglement.pdf
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Geschillencommissie: Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, 

voor  bindende geschillenafhandeling. 

Schriftelijk: Onder schriftelijk wordt ook ‘elektronisch’ verstaan, tenzij 

de wet zich daar tegen verzet. 

 

1. Voortraject klacht 

Als een ouder een klacht heeft gaat de organisatie er van uit dat deze zo spoedig mogelijk 

met de betrokkene besproken wordt. Het aanspreekpunt is daarmee in beginsel de 

medewerker op de groep. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kan de klacht 

worden besproken met de locatiemanager. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, 

dan kan een klacht ingediend worden. 

 

2. Indienen klacht 

 

2.1 Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend. De klacht dient binnen een redelijke 

termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt 

gezien. De klacht wordt voorzien van dagtekening, naam en adres van de klager, eventueel 

de naam van de medewerker op wie de klacht betrekking heeft, de locatie en de groep plus 

een omschrijving van de klacht. 

2.2 Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de 

meldcode huiselijk geweld en  kindermishandeling in werking. Deze klachtenprocedure 

wordt daarmee afgesloten.  

 

3. Behandeling klacht 

 

3.1 De klachtenfunctionaris draagt zorg voor de inhoudelijke behandeling en registratie  van 

de klacht.  

3.2  De klachtenfunctionaris bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht aan de 

ouder. 

3.3 De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte van de voortgang van de 

behandeling van de klacht. 

3.4 Afhankelijk van de aard en inhoud van de klacht wordt een onderzoek ingesteld. 

3.5 Indien de klacht gedragingen van een medewerker betreft, wordt deze medewerker in de 

gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk te reageren. 

3.6 De klachtenfunctionaris bewaakt de procedure en termijn van afhandeling.  De klacht 

wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, tenzij er omstandigheden zijn die dit belemmeren. 

In dat geval brengt de klachtenfunctionaris de klager  hiervan zo spoedig mogelijk op de 

hoogte. De klacht wordt in ieder geval binnen een termijn van 6 weken afgehandeld.  

3.7 De klager ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over de klacht, inclusief 

concrete termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.  

 

 

4. Externe klachtafhandeling 

 

4.1 Indien interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, 

heeft de ouder de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of de 

Geschillencommissie.  
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4.2 De ouder kan zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien van de ouder 

redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden een 

klacht bij de houder indient. 

4.3 Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht 

worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.  

4.4 De klacht dient binnen 12 maanden, na het indienen van de klacht bij 

organisatie,aanhangig gemaakt te zijn bij de Geschillencommissie. 

 

 

Kollum, december 2015. 
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Overeenkomst medicijngebruik 

 
1. Hierbij geeft (naam ouder/verzorger): 
 
 
ouder/verzorger van (naam kind): 
 
 
toestemming om zijn /haar kind tijdens het verblijf bij het kindercentrum: 
 
 
het hierna genoemde geneesmiddel/zelfzorgmiddel toe te dienen bij het hierboven genoemde kind.  
Het geneesmiddel/ zelfzorgmiddel wordt toegediend conform het doktersvoorschrift - zie etiket van de 
verpakking -, dan wel het verzoek van de ouders (zelfzorgmedicatie). 
 
 
2. Naam geneesmiddel/zelfzorgmiddel:  
 
 
3. Het geneesmiddel/zelfzorgmiddel wordt verstrekt op voorschrift van: 
 
 Naam en telefoonnummer behandelend arts: 

 
 Naam en telefoonnummer apotheek:  
 
 Op aanwijzing van ouder/verzorger zelf: 
 
 
4. Het geneesmiddel/zelfzorgmiddel dient te worden verstrekt 
 
van (begindatum):                                      tot(einddatum): 
 
    
5. Dosering: 
 
 
6. Tijdstip:   
 

 Uur     8    9    10    11    12     13    14    15    16    17    18 

            

 
Bijzondere aanwijzingen:  
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( B.v. … uur voor/ na de maaltijd; niet met melkproducten geven; zittend, op schoot, liggend, staand.) 
 

 
 

7. Wijze van toediening:  
    (B.v. via mond – neus – oog – oor – huid - anaal – anders……..) 
 
 
8. Het geneesmiddel/zelfzorgmiddel zal worden toegediend door (naam leid(st)ers): 
 
 

 
9. Het geneesmiddel/zelfzorgmiddel dient bewaard te worden op de volgende plaats 
   (koelkast of andere plaats): 
 
 
10. Het geneesmiddel/zelfzorgmiddel is houdbaar tot en met (houdbaarheidsdatum): 
 
 
11. Evaluatie van toediening is (datum): 
 
 
12. Het kindercentrum kan bij twijfel of onduidelijkheid zelf contact opnemen met de behandelend arts   
     en/of apotheker.  
 
 
13. Het kindercentrum is niet aansprakelijk voor de eventuele bijwerkingen die kunnen optreden als   
      gevolg van het door haar personeel toegediende geneesmiddel/zelfzorgmiddel.  
 
 
Voor akkoord: 
 
Plaats en datum: 
 
 
 
Naam ouder/verzorger:    Namens TIKO Kinderopvang b.v.: 

Naam  directeur / locatiehoofd / leidster: 
 
Handtekening ouder/verzorger:    Handtekening  directeur/locatiehoofd/leidster: 
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Beleid veilig slapen (augustus 2006) 

 

Hieronder staan  twaalf belangrijke adviezen van Stichting Consument en Veiligheid om een kind veilig te 
laten slapen.  
 

Slapen 

Jonge kinderen slapen veel. Voor veel ouders is uitgerekend  het slapen een bron van zorgen, vooral 
vanwege wiegendood. Is het verstandig om een pasgeborene vast te leggen in de wieg om te voorkomen 
dat hij op zijn buik draait? Is het veilig om samen met mijn baby in bed te slapen? Is het veilig een baby 
onder een dekbedje te laten slapen als het koud is? Deze en andere vragen houden veel ouders bezig. 
 
De meest belangrijke adviezen om je kind veilig te laten slapen zijn:  
1. Leg je baby altijd op de rug te slapen. 
Dit is de veiligste slaaphouding. Je baby ligt zo met het gezichtje vrij. De eerste twee weken kan je baby 
nog op de zij slapen. Daarna niet meer, omdat je kind dan kan omrollen tot op de buik. Als je baby 
zichzelf vlot om kan draaien, kun je hem zelf zijn slaaphouding laten bepalen. Een scheef hoofdje 
voorkom je door je baby afwisselend met het hoofdje naar links en naar rechts neer te leggen. Leg je 
baby regelmatig op zijn buik, als hij wakker is. Blijf daar dan wel bij. 
 
2. Gebruik de eerste twee jaar een babyslaapzak. 
In een babyslaapzak kan het hoofdje van je baby niet onder beddengoed raken en kan hij zich niet 
blootwoelen. Bovendien rolt een jonge baby in een slaapzak minder gemakkelijk om van de rug naar de 
buik. Koop altijd een goed passende babyslaapzak. Wanneer armsgaten en halsopening te groot zijn, kan 
je baby in de slaapzak terechtkomen. Je kunt een dunne babyslaapzak samen met een lakentje of dunne 
deken gebruiken, mits je deze stevig en dwars over het voeteneinde instopt. Slaapt je baby zonder 
slaapzakje, maak het dekentje en lakentje stevig en kort - voetjes tegen het voeteneinde - op. 

  

 

3. Gebruik de eerste twee jaar geen dekbed. 
Dit kan veel te warm zijn voor je baby. En je kind kan zich gemakkelijk onder of in het losliggend 
beddengoed wurmen. Dit kan de ademhaling belemmeren. Je kunt wel een deken in een dekbedhoes 
gebruiken, maar dan moet de deken even groot zijn als de hoes. De dekbedhoes moet groot genoeg zijn, 
zodat je deze aan de onder- en zijkanten minimaal 10 cm onder het matras kan instoppen. Zorg dat de 
hoes goed sluit.  
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4. Leg je baby te slapen in een wieg of bedje. 
Dit is de veiligste slaapplek. Zet het bedje het eerste halfjaar zo dicht mogelijk bij je eigen bed. Houd ook 
overdag enig toezicht tijdens het slapen. Slaap niet met je baby bij je in bed zo lang hij jonger is dan drie 
maanden. Je baby kan het te warm krijgen door het dekbed, tussen matrassen bekneld raken, uit bed 
vallen of met zijn gezichtje tegen kussens aandrukken. Bovendien kun je tijdens je slaap op je kind rollen. 
Het risico neemt toe als je hebt gerookt of gedronken, medicijnen of drugs hebt gebruikt of wanneer je 
erg vermoeid of gestrest bent.  
 

5. Zorg dat je baby het niet te warm heeft. 
Let op de combinatie kleding, beddengoed en kamertemperatuur. Een baby heeft het warm genoeg als 
zijn voetjes of nek aangenaam aanvoelen. Zorg dat de temperatuur van de babykamer tussen 16°C -18°C 
is. Dek je kind bij koorts minder warm toe dan je gewoonlijk doet. 
 

6. Houd je baby vrij van rook. 
Dit geldt niet alleen in huis, maar ook onderweg (in de auto) of als je ergens anders op bezoek bent. 
Ventileer regelmatig de kamer waar je kind slaapt, ook als je niet rookt. 
 

7. Maak de omgeving veilig. 
Zet een wieg of bedje niet in de buurt van (gordijn)koorden en snoeren. Hang een mobiel buiten bereik 
van je kind. Het is om naar te kijken en niet om mee te spelen. 
 
8. Zorg voor een veilig bed. 
Gebruik een wieg of bedje, waarvan de zijwanden luchtdoorlatend zijn. De spijlafstand moet tussen de 
4,5 en 6,5 cm zijn. Kies een stevig en goed passend matras. Gebruik geen zacht of afsluitend beddengoed 
zoals hoofdbeschermer, kussen, kussenachtige knuffels, zeiltje en waterbed. Het kan de ademhaling 
belemmeren.  
 
9. Leg je kind nooit vast in bed. 
Je kind kan zich vastdraaien en stikken. Probeert je kind uit het ledikant te klimmen? Haal dan de spijlen 
eruit of schaf een laag kinderbed aan. En zorg voor een zachte ondergrond, voor het geval je kind uit bed 
valt. 
 

10. Geef je baby geen geneesmiddelen met slaapverwekkende werking. 
Dit geldt ook voor de moeder zo lang zij borstvoeding geeft. Wees altijd voorzichtig met medicijnen voor 
baby’s. 
 

11. Verstoor zo min mogelijk rust en regelmaat. 
Stel je baby niet onnodig bloot aan vermoeienissen en stress. Dit verstoort het slaapritme van je baby. 
 
12. Geef je baby bij voorkeur borstvoeding. 
Borstvoeding verlaagt het risico op wiegendood. Ook een fopspeen bij het inslapen helpt. Krijgt je kind 
borstvoeding, gebruik dan alleen een fopspeen als de borstvoeding goed op gang is gekomen. Bij 
flesvoeding kan je wel meteen een fopspeen geven. 

Voor meer informatie: www.veiligheid.nl 

TIKO volgt de adviezen van Stichting Consument en Veiligheid voor zover in haar vermogen ligt. Ouders 
die willen dat hun kind afwijkend van deze adviezen te slapen wordt gelegd, vragen wij dit op het 

http://www.veiligheid.nl/
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formulier “Overeenkomst m.b.t. slapen” schriftelijk vast te leggen.  

Wij adviseren ouders dit eerst te overleggen met de consultatiebureauarts. 

Stichting Consument en Veiligheid waarschuwt bovendien voor het gebruik van inbakerdoeken.  

(uit: Reader Veilig slapen, uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid, april 2005). 

Dit heeft TIKO ertoe doen besluiten op het kinderdagverblijf baby’s die ouder dan drie maanden zijn, in 
principe niet meer in te bakeren. Als ouders dit toch wensen, vragen we hen dit eerst te overleggen met 
de consultatiebureau-arts, en daarna een overeenkomst m.b.t. slapen in te vullen. Dan nog kan het 
alleen met een goedgekeurde speciale inbakerdoek. 
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Overeenkomst met betrekking tot slapen 

 
Hierbij geeft (naam ouder/verzorger): 
 
Ouder/verzorger van (naam kind): 
 
opdracht om zijn/haar kind tijdens het verblijf bij het kindercentrum  
De Kindertuin/Bommelstein van TIKO 
 
op een manier te slapen te leggen die afwijkt van het beleid van TIKO t.a.v. veilig slapen. 
(Zie voor beleid: Beleid m.b.t. veilig slapen TIKO, augustus 2006) 
 
De door de ouder gewenste manier van slapen is: 
 

 op de buik i.p.v. op de rug;                  
 

 ingebakerd en wel op de volgende manier:…………………………………………                  
 ……………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………… 
 

 anders, namelijk:…………………………………………………………………….                  
 ………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………. 
 
Bijzondere aanwijzingen: 
 
 
Het kindercentrum is niet aansprakelijk voor de eventuele negatieve gevolgen die kunnen ontstaan door 
deze opdracht. 
 
 
Voor akkoord, 
 
Plaats en datum: 
 
Naam ouder/verzorger:    Namens het kindercentrum: 
 

Naam directeur/locatiehoofd: 
Handtekening ouder/verzorger:Handtekening directeur/locatiehoofd: 
 
 


