
Christelijk Kinderdagverblijf De Regenboog 
Beemdweg, Oud-alblas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Christelijk Kinderdagverblijf De Regenboog 

Pedagogisch beleidsplan 1

  
Inhoudsopgave 
 
Visie/Doelstellingen van Chr. Kinderdagverblijf De Regenboog………………………….3                           
     Onze visie…………………………………………………………………..……………..  
     Onze doelstelling………………………………………………………….……………… 
Vierogenbeleid………………………………………………………………………………...4 
Voorlezen……………………………………………………………………….……………..5 
Dagprogramma Kinderdagverblijf De Regenboog………………………………………...6 
Maaltijden en tussendoortjes………………………………………………………………...7 
Buiten………………………………………………………………………………………….8 
     Buiten spelen met de kinderen…………………………………………………………….. 
     Buiten het hek……………………………………………………………………………… 
Verzorging en begeleiding van baby’s………………………………………………………9 
Schoonmaakschema…………………………………………………………………..……..10 
Protocollen…………………………………………………………………………………...11 
    Wat te doen bij ongevallen.................................................................................................... 
     Gevaarlijke stoffen…………………………………………………………………….…. 
     Ongevallen………………………………………………………………………………… 
     Stagiaire…………………………………………………………………………………… 
     Verslikken…………………………………………………………………………………. 
     Lang “achterblijven”………………………………………………………………………. 
Protocol opvallend gedrag, ontwikkelingsachterstand……………………………………12 
     Invulformulier opvallend gedrag…………………………………………………….........13 
Protocol vermoeden kindermishandeling………………………………………………….15 
     Bijlage 1  Advies meldpunt kindermishandeling…………………………………………17 
     Bijlage 2  Signalen van kindermishandeling……………………………………..……….19 
Protocol ventileren…………………………………………………………………..….…...22 
Protocol warme zomerdagen……………………………………………………………….23 
      Insmeren…………………………………………………………………………………. 
      Badje…………………………………………………………………………………….. 
      Eten en drinken…………………………………………………………………………… 
Medicijnprotocol…………………………………………………………………………….24 
Protocol vermoeden van ongewenste omgangsvormen van een medewerker in het kdv.25 
      Meldingsprocedure 5……………………………………………………………………26 
Maatregelen naar aanleiding van een melding…………………………………………….27 
      Omgaan met de media…………………………………………………………………… 
      Informeren van het team…………………………………………………………………. 
Protocol Zindelijkheidstraining…………………………………………………………….28 
Ouderavond en feestjes……………………………………………………………………..29 
      Ouderavond……………………………………………………………………………… 
      Open dagen……………………………………………………………………………….. 
      Verjaardagen……………………………………………………………………………...31 
      Voorleesontbijt……………………………………………………………………………. 
      Boodschappen……………………………………………………………………………… 
Draaiboek Sinterklaasfeest………………………………………………………………….32 
 
 
 
Sollicitatie en administratie…………………………………………………………….….33 
     Sollicitaties……………………………………………………………………..………. 



 Christelijk Kinderdagverblijf De Regenboog 

Pedagogisch beleidsplan 2

     Sollicitatieprocedure BPV…………………………………………………..…..……….. 
     Administratie………………………………………………………………..……..…….35 
Klachtenprocedure……………………………………………………………………..…36 
Geschillencommissie………………………………………………………………………36 
Oudercommissie…………………………………………………………………………..37 
    Regelement van de oudercommissie……………………………………………………38 
Informatie naar ouders……………………………………………………………………43 
     Intakegesprek ………………………………………………………….…………………. 
     Informatieverstrekking…………………………………………………………………… 
     Mandjes…………………………………………………………………………….……… 
     Nieuwsbord………………………………………………………………………………..44 
    Prikbord……………………………………………………………………………………. 
     E-mail……………………………………………………………………………………… 
     10 minuten gesprek……………………………………………………………………….45 
Leidsters…………………………………………………………………………………….46 
BKR Kindratio………………………………………………………………………………46 
   
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Christelijk Kinderdagverblijf De Regenboog 

Pedagogisch beleidsplan 3

Visie/doelstellingen van Chr. Kinderdagverblijf De Regenboog 
 

Onze visie: 

We willen kinderopvang bieden als aanvulling op de opvoeding thuis, een speciaal voor hen 
ingerichte ruimte bieden als goede speelplek voor kinderen van nul tot vier jaar. 
 
We willen kinderen ontwikkelingskansen bieden. Dat is meer dan een plek waar ze kunnen 
spelen. We willen werken met deskundige leiding, dus niet met ouders of niet opgeleide/ niet 
deskundige leidsters.  
De leidsters onderhouden natuurlijk contact net de ouders om te overleggen wat het beste is 
voor een kind en om ervaringen uit te kunnen wisselen over het kind. 
Wij houden zeker rekening met de normen en waarden van de ouders.  
Alle kinderen zijn bij ons welkom. Tevens vragen wij van de ouders, werknemers en 
vrijwilligsters/stagiaires respect voor onze signatuur, wij zijn een christelijk kinderdagverblijf. 
 

Onze doelstelling: 

Het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen door ze onder deskundige leiding en 
begeleiding in groepsverband samen te brengen in speciaal voor hen gecreëerde ruimte als 
aanvulling op de opvoeding thuis. 
 
Daarnaast is ook een gezellige plek om naar hartelust te spelen en te ontdekken een doel op 
zichzelf. Het kinderdagverblijf werkt met een verticale groep, d.w.z. alle leeftijden door 
elkaar, van nul tot vier jaar. 
Ons pedagogisch beleidsplan geeft richting aan het handelen van leidsters tijdens het omgaan 
met de kinderen. 
Het geeft ons houvast bij het werk. 
Het biedt ouders inzicht in hoe er met de kinderen wordt omgegaan en waarom het zo 
gebeurt. 
Ons pedagogisch beleidsplan geeft inzicht in: 
De visie op de ontwikkeling van kinderen en de rol van de leidsters hierin. 
 
Het pedagogisch doel van het kinderdagverblijf is: 
De kinderen veel ruimte, gelegenheid en materialen bieden om vrij te kunnen spelen. 
Ons uitgangspunt is dat kinderen zichzelf ontwikkelen door te spelen in een situatie waarin zij 
zich veilig voelen. 
 
Dit uitgangspunt geeft de visie van het kinderdagverblijf weer: 
Kinderen ontwikkelen zich volgens een natuurlijk proces, wanneer de omgeving prettig en 
vertrouwd is en wanneer een kind weet dat wij als leidsters rekening houden met zijn 
karakter en behoeften. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit ons pedagogisch doel/visie volgen dan de aanwijzingen voor ons: 
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We laten de kinderen zoveel mogelijk hun eigen spel spelen. 
Wij zorgen voor een gezellige sfeer 
Wij zorgen voor ondersteuning voor de kinderen als het nodig is. 
 
Ons kinderdagverblijf biedt hele dagen opvang en verzorging voor kinderen van nul tot vier 
jaar. 
De ruimte is zo ingericht dat kinderen kunnen spelen, eten en slapen in speciaal daarvoor 
ingerichte "kamers." 
De Regenboog is geopend op werkdagen vanaf 7.30 uur - 18.00 uur. 
 
De Regenboog is gesloten op de twee kerstdagen, tweede paasdag/pinksterdag en 
Hemelvaartsdag. In de vakanties wordt gewoon opvang geboden. 
 
Vooral ouders die werken, studeren of andere activiteiten buitenshuis hebben maken gebruik 
van onze opvang. 
 
Onze groepsgrootte is vijftien kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar. 
Als een kind niet aanwezig is hebben we een flexibel plekje voor een ander kind voor een 
extra of voor het ruilen van een dag. 
De ouders zijn niet verplicht de kinderen meerdere dagen naar het kinderdagverblijf te 
brengen, de minimale afname is echter wel acht uur per week. 
 
Vierogenbeleid 
Sinds de zomer van 2013 is er videoregistratie op de Regenboog. Er wordt gefilmd van  
7.00-9.00 uur en tussen 16.00-18.00 uur. Tot 8.30 of 9.00 uur en vanaf 17.30 staat een leidster 
alleen op de groep, maar is er wel registratie met camera’s. Ouders zijn op de hoogte gesteld 
d.m.v. een brief. We hebben voor dit systeem gekozen in samenwerking met de 
oudercommissie die ons dit geadviseerd heeft. Simone Hak controleert de beelden.  
Rosanne de Niet kijkt de beelden na wanneer Simone geopend heeft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorlezen 

Voorlezen is erg goed voor het kind want daarmee stimuleer je de taalontwikkeling van het 
kind. Daarnaast is het ook zo dat kinderen voorlezen erg leuk vinden. Bij ons staat het 
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voorlezen hoog in het vaandel, daarom ook dat wij er veel aandacht aan besteden en ook de 
ouders erbij proberen te betrekken. 
Wij stimuleren de taalontwikkeling door minimaal 3 boeken te lezen tijdens de 
drinkmomenten om 10.00 en 15.00 uur. Verder lezen wij ook regelmatig boeken tussendoor 
of gezellig als activiteit op de bank of op kussens. 

Regenboogbibliotheek. 

We hebben een bibliotheek, waar ieder kind gebruik van mag maken. Je mag 1 boekje per 
week meenemen. Veel van deze boeken zijn boeken die we vaak voorlezen. Zo kunnen de 
kinderen deze boeken ook thuis lezen. Bij het intake-gesprek en via het nieuwsbord in de hal 
informeren we de ouders hierover. 
 

Landelijke Voorleesdagen 
In Januari houden we tijdens de Landelijke Voorleesdagen een Opa en Oma week. 
We kiezen een thema en een bijpassend Prentenboek. 
Alle opa’s en oma’s van de kinderen worden uitgenodigd om bij ons op visite te komen. 
Ze komen op een dag dat hun kleinkind op het kinderdagverblijf is. 
Wij nodigen hen uit van 9.30 tot 11.00. In die tijd drinken we koffie met wat lekker erbij, we 
zingen liedjes en lezen heel veel boekjes. 
Soms knutselen de kinderen iets samen met hun opa of oma, of de opa’s en oma’s krijgen een 
ander aandenken met naar huis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagprogramma Kinderdagverblijf De Regenboog 
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De meeste kinderen worden gebracht tussen 7.30 uur en 9.00 uur. Er is dan gelegenheid tot 
vrij spel. De kinderen genieten van dit spel en van de langzame samenstelling van de hele 
groep van die dag. Wij vinden oudercontact heel belangrijk, daarom wordt daar bij het 
brengen al veel aandacht aan besteed. De ouder kan overdragen hoe het kind heeft geslapen, 
hoe het zich voelt e.d. Voor ons is het de gelegenheid om ouders te vertellen hoe de dag er uit 
zal zien. Vaak wordt het kind hierin betrokken. Kinderen vinden het plezierig ergens naar uit 
te zien. (Zullen we straks met z'n allen gaan kleien?) We hebben een zwaairaam op het 
kinderdagverblijf en de kinderen mogen op de bank staan om te zwaaien. De meeste kinderen 
vinden dit erg leuk, normaal gesproken mag je natuurlijk niet op de bank staan. Het  
vergemakkelijkt het soms zo zware afscheid tussen kinderen en ouders. 
 
Om 8.30 komt er een leidster bij. Meestal is het net daarna wel tijd voor een activiteit. De 
groep is vol, de concentratie bij het vrij spelen is weg. Peuters kunnen immers geen uren 
achter elkaar hun concentratie bij een bepaalde activiteit houden. De activiteiten van ongeveer 
9.00 uur kunnen bijvoorbeeld zijn: 

 kleien 
 met duplo spelen 
 tekenen. 
 verven 
 puzzelen 

Er wordt een bepaalde rust ingebouwd. 
Om 9.30 uur spelen de kinderen nog even vrij. Ze kunnen zich dan nog even uitleven op de 
fietsen, glijbaan, poppenhoek voordat we om 10.00 uur aan tafel gaan.  
 
Het eten en drinken aan de tafel is voor ons een zeer belangrijk moment. Af en toe komen er 
toch nog ouders, maar zij weten dat we graag willen dat zij het afscheid nemen van het kind 
niet te lang moeten laten duren. Dit stoort te erg in de groep. We drinken roosvicee en eten 
een soepstengel of kaakje. Snoepen doen we wel eens bij een verjaardag, al hebben we 
voorkeur voor gezonde traktaties. Als iedereen alles op heeft (we wachten op elkaar) gaan we 
liedjes zingen en een boek lezen.  
 
Om 11.00 gaan we het liefst naar buiten wandelen of in de tuin. Maar als dit echt niet lukken 
gaat, doen we een activiteit knutselen, bouwen verven of iets dergelijks.  
De volledige bezetting leidsters en stagiaires is nu aanwezig. 
 
Om 11.30 worden de kinderen verschoond en doen we aan zindelijkheidstraining. De 
kinderen die al zelfstandig naar het toilet kunnen doen dat ook op dit tijdstip en zo nodig 
natuurlijk ook altijd tussendoor. 
 
Om 12.00 uur lunchen we met elkaar. We zitten bij het hele dagprogramma niet op de 
seconde af op de klok, wij vinden flexibiliteit heel belangrijk. In een gezin eet je ook wel eens 
een kwartiertje later dan anders, zo zien wij dat ook. Je kunt je kind de hele dag brengen en 
halen, behalve tussen 12.00 uur en 13.00 uur, dan moet de rust tijdens de lunch bewaard 
blijven. Ook hebben wij liever niet dat kinderen tussen 10.00 uur en 11.00 uur of 15.00 uur en 
16.00 uur worden gebracht, ook dan zitten we aan tafel en verstoord het de rust. Als kinderen 
toch op deze tijd gehaald worden besteden wij minder aandacht dan gewoonlijk aan het 
oudergesprek. 
Om 13.00 uur gaan de peuters slapen. We bieden een rustig ingerichte en hygiënische 
slaapkamer. We zingen daar nog even, gaan vaak even bij de peuters zitten tot dat de meeste 
kinderen slapen. Ondertussen zijn er ook nog wat kinderen wakker. Zij spelen vrij totdat wij 
de ruimte hebben schoongemaakt, de toiletten en de afwas hebben gedaan. Dan doen wij een 



 Christelijk Kinderdagverblijf De Regenboog 

Pedagogisch beleidsplan 7

activiteit met deze kinderen. Zo gaat er even wat extra aandacht uit naar deze peuters en 
baby's die wakker zijn. 
 
Om 15.00 uur is iedereen meestal wakker en na het plassen en verschonen gaan we weer aan 
de tafel. We wachten tot iedereen wakker is voordat we aan tafel gaan, dus ook nu is het wel 
eens wat later. 
 
Om 16.00 uur is er weer tijd voor vrij spel, met mooi weer gaan we ook nu nog even naar 
buiten. Kinderen vinden buiten spelen geweldig, door ouders wordt het hoog gewaardeerd en 
ook leidsters genieten van het goede samenspel dat kinderen buiten vaak beter kunnen 
ontplooien dan binnen. Veel kinderen worden al opgehaald. Ook nu wordt er met zorg en 
aandacht aan iedere ouder verslag gedaan van het verloop van de dag en hoe hun kind zich 
daarin bevond. Wij bieden de mogelijkheid aan kinderen tot 3 jaar om warm te eten op het 
kinderdagverblijf. Kinderen nemen dit zelf mee van thuis. Meestal eten we rond 17.00 uur. 
We zijn tot 18.00 uur open en dan is het kind vaak te moe om thuis nog warm te kunnen eten. 
Hierna mogen de kinderen nog vrij spelen en lezen we om de dag af te bouwen ook heel vaak 
een boekje. De kinderen worden opgehaald en daarna sluiten wij de deur rond 18.00 uur. 

Maaltijden en tussendoortjes 

Om 10.00 uur drinken de kinderen roosvicee en een koekje. Koekjes kunnen variëren, soms 
speculaasjes, biscuitjes of lange vingers. Leidsters drinken ook op dit moment koffie of thee, 
samen met de kinderen. 
Om 12.00 lunch. Boterhammen worden van te voren klaargemaakt, in kleine stukjes 
gesneden. Eerst eten we een "gezonde" boterham met worst/ kaas/ smeerworst/smeerkaas en 
daarna mogen de kinderen een boterham met pasta/pindakaas/hagelslag/appelstroop. 
De tweede boterhammen zijn meestal dubbelgevouwen. Een keer per week proberen we  iets 
anders te eten, bijvoorbeeld macaroni, nasi ,patat, tosti, knakworstjes op bolletjes, stokbrood 
met kruidenboter, poffertjes of pannenkoeken. We wisselen dit natuurlijk af voor wat betreft 
de dag dat we dit doen. Na het eten drinken we melk, halfvolle melk. Baby's drinken hun 
eigen melk en kinderen die geen melk lusten nemen van thuis karnemelk of yogidrink mee. 
14.00 uur de leidsters drinken een kopje thee en vaak komen de kinderen dan ook wel even 
langs. Af en toe drinken zij ook een bekertje thee, soms drinken ze een paar slokjes water. 
15.00 uur we gaan weer allemaal aan tafel en drinken opnieuw drinken we roosvicee. Hierna 
krijgen de kinderen in een schaaltje fruit. Meestal eten we appel en banaan dat in kleine 
stukjes is gesneden. In de zomermaanden eten we vaak aardbeien of meloen. Soms maken we 
fruitbowl, we kopen dan allerlei soorten fruit , snijden dat in allemaal kleine 
stukjes en doen er wat sap doorheen. Fruit eten gaat hoe dan ook dagelijks door, als het om 
een reden (trakteren) 's middags niet gaat doen we het in de ochtend, of iedereen krijgt naast 
de traktatie ook een stukje banaan.  
17.00 uur kinderen tot 3 jaar die later dan 17.30 uur worden opgehaald hebben de 
mogelijkheid om van thuis groente mee te nemen, vers of in een potje en eten dat rond deze 
tijd op. Meestal zijn alle leidsters op dit moment hiermee bezig, kinderen rond 2/3 jaar mogen 
natuurlijk "zelf" eten maar vaak willen zij wel wat hulp van ons. Kinderen hebben dan ook 
nog vaak een toetje bij zich wat we na de groente opeten. 

Buiten 

De buitenspeelplaats is permanent voorzien van gras en tegels, twee glijbanen, zandbak. 
In de winter is de zandbak leeg. 
In de schuur staat een bolderkar, zwembadjes, ladder, ragebol, twee wippen, 
Speelgoed voor in de zandbak bevindt zich in de zomer in de kist. 
De sleutel van de schuur hangt bij de brandhaspel in de entree. 
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Buiten spelen met de kinderen. 

De kinderen spelen nooit buiten zonder toezicht van 1 of meerdere leidsters. Als we buiten 
gaan spelen loopt er altijd een leidster eerst naar buiten. Zij controleert het hekje en pakt het 
speelgoed / de bolderwagen die gebruikt gaat worden. 
Buiten spelen vinden de kinderen heel fijn, beleid is om dit zo mogelijk dagelijks te doen. 
We gaan uit van het ontdekken van de kinderen en mogen buiten veel afstand nemen om hen 
zo veel mogelijk zelf  te laten spelen, fantasie te ontwikkelen. Buiten blijkt er ook altijd veel 
minder sprake van ruzie en onenigheid, kinderen hebben daar immers de ruimte en genieten 
daar zichtbaar van. Sturing in de fantasie of zelf eens iets nieuws verzinnen is wel wenselijk. 
Stoepkrijt is ook eens "iets anders. "Badjes zetten we alleen op bij windstil weer, boven 25 
graden Celsius. Aan de kinderen wordt gevraagd een zwembroek of bikini/badpak mee te 
nemen van thuis. Zandbak mag alle dagen in de zomer open, niet tegelijkertijd met het badje, 
dit is voor de kinderen erg verwarrend, ze rennen dan van het ene naar het andere en het wordt 
een modderpoel. We1 is het leuk om op afspraak dit een keer juist wel te doen, maar dan 
altijd in overleg. 
 

Buiten het hek: 

Altijd onder toezicht van een vaste leidster. We hebben een mooie nieuwe bolderwagen sinds 
2012 waarin de kinderen vastgezet worden. Als er nog kinderen naast lopen gaat er nog een 
leidster/leerling mee. Omdat de kinderen altijd onder begeleiding wandelen en de jonge 
kinderen in de bolderwagen zitten, kunnen we het struikelen over oneffenheden, rennen, 
botsen en omverlopen tegengaan. 
Donderdag is er markt, wekelijks proberen we hier met de kinderen naar toe te gaan. 
We wandelen veel in de buurt, houden de kinderen altijd dichtbij ons, altijd binnen ons 
gezichtsveld. In de speeltuin houden we nauwlettend toezicht, tellen de kinderen voortdurend 
en stimuleren daar tot spelen als kinderen daar moeite mee hebben. We helpen kinderen bij de 
glijbaan. Hier kun je dus alleen naar toe als je met meerdere leidsters bent. Kinderen kunnen 
meegenomen worden in een auto of op de fiets, hierbij moet altijd gedacht worden aan een 
goede en veilige zitplaats/stoeltje voor de kinderen. Ouders worden hierover altijd 
geïnformeerd. 
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Verzorging en begeleiding van baby’s 

Op het kinderdagverblijf zijn babyschema's aanwezig. 
Aan de ouders wordt gevraagd hierop aan te geven hoe en wanneer de baby slaapt, 
voedingstijden en andere bijzonderheden. Wij houden het schema aan dat de ouders aangeven 
en vragen hen eventuele aanpassingen aan ons door te geven. Naast veel rustmomenten die 
kleine baby's nodig hebben werken wij ook prikkelend met de kleintjes. Zo zijn wij veel 
zintuiglijk bezig met hen. We verven met voetjes en handjes, laten het kind kennismaken met 
muziek en bewegende materialen., 
Verder hebben we een hangmaxi-cosi. Dit is ideaal door het schommeleffect waar kleine 
kinderen zo van houden. Ook hebben, wij een hoge box. De kinderen hebben daardoor een 
grote veiligheid voor liefhebbende peuters die graag speelgoed aan de baby's geven. In de box 
ligt geen speelgoed waar je op kunt staan. Zo kunnen baby’s niet uit de box vallen. De box 
gaat met een sleutel aan een koord open en dicht. 
Verder blijkt als de kinderen kunnen zitten dat ze genieten van de bewegingen om hen heen 
zonder dat zij zich bedreigd voelen. Ze zijn immers "hoger”dan de rondlopende peuters. 
Zo maken de baby's veel mee van het groepsgebeuren.  
In bed slapen baby's altijd met een slaapzak. 
Baby's verblijven niet langer dan een uur in een maxi-cosi. Dit is om beschadiging van rugjes 
tegen te gaan. 
Baby's worden bij ons al snel betrokken bij de maaltijden en tussendoortjes. 
Ze worden er dan bijgezet en zullen nooit ergens anders alleen in de groepsruimte verblijven. 
Baby’s die beweeglijk worden of gaan staan in de kinderstoel zetten we vast met een 
goedgekeurd tuigje. Kinderen mogen niet zelf in de kinderstoel klimmen. De kinderstoel 
wordt bij van de tafel af gezet zodat het kind zich niet kan afzetten tegen de tafel. 
Er wordt extra personeel ingezet als er meerdere baby’s zijn. Zo zorgen we ervoor dat goede 
zorg gewaarborgd blijft en je bijvoorbeeld ook met een baby apart kan gaan zitten om een fles 
te geven. Als er meerdere baby's aanwezig zijn creëren we vaak hoekjes met babyspeelgoed 
waar ze met elkaar al vroeg contact maken en een klein beginnetje maken met het samen 
spelen. 
Baby’s liggen nooit alleen op de commode. Als een leidster iets moet pakken vraagt ze het 
aan een andere leidster of pakt de baby op. 
 



 Christelijk Kinderdagverblijf De Regenboog 

Pedagogisch beleidsplan 10

Schoonmaakschema 

Keuken: 
Iedere dag de wasbak en aanrecht, na iedere afwasbeurt, de laatste keer 
extra goed (l 7.00 uur). 
Aanrechtkastjes, koelkast: eens in de twee weken, maandag. 
Magnetron, oven en keukenmaterialen na gebruik schoonmaken. 
 
Toiletten: 
Deurklinken en toiletjes + potjes worden iedere dag schoongemaakt. 
Om 13.00 uur en zo nodig om 18.00 uur. 
De deuren worden eens per week schoongemaakt, vrijdag 
Sopje maken met andy, in de toiletten toiletreiniger spuiten, bril + pot goed schoonmaken en 
altijd het doekje daarna in de wasmand doen. 
 
Slaapkamer : 
Bedjes worden wekelijks verschoond. Boven de bedjes hangt een lijstje welke kinderen daarin 
slapen, hooguit drie kinderen per week. Als er op maandag, dinsdag, woensdag een ander 
kind in het bedje heeft geslapen verschonen we eerder. Meestal blijkt dat een kind er 
maandag/dinsdag/woensdag in een bed slaapt en dan donderdag/vrijdag een ander kind. 
Bedden maken we wekelijks schoon, donderdag. 
De vloer wordt dagelijks gestofzuigd en gedweild.  
 
Handdoeken: dagelijks tussen de middag verschoond in het portaal, bij de commode in de 
groepsruimte en in de keuken.  

 Twee keer per jaar een schoonmaakweek waarbij gordijnen worden gewassen, 
plafonds schoongemaakt, luiken buiten en tussen de ramen schoongemaakt. 

 Speelgoed maken we iedere maand schoon, babyspeelgoed wekelijks. 
 Als iets in een mondje is geweest maken we het meteen schoon. 
 Boxkleed kloppen we dagelijks uit, wassen we eens in de twee weken. 
 Verkleedkleren worden eens per maand gewassen, gaat dan op vrijdag met het 

beddengoed mee. 
 Box, kasten, planken maken we wekelijks schoon, soms op vrijdag, als dat niet gelukt 

is op de maandag erna. 
 Vuilnisbakken maken we wekelijks schoon. 
 Iedere week zemen we de ramen en maken we de plinten schoon. 
 kantoorruimte zo nodig schoongemaakt, door Simone. 
 Deurmat wordt dagelijks gestofzuigd of uitgeklopt. 
 Deuren worden wekelijks schoongemaakt, maandag. 
 Buitenspeelgoed wordt twee maal per jaar met de schoonmaakweken schoongemaakt. 
 Dit is in het voorjaar en in het najaar, wordt in overleg met alle werknemers gemaakt. 
 Werkkasten en andere dichte kasten worden ook met de schoonmaakweken 

schoongemaakt, 
 emmers nemen we iedere dag even uit en zetten we droog weg. 
 Wasbare dweil, iedere week gewassen, vrijdag. 
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Protocollen 
 

Wat te doen bij ongevallen 

Gevaarlijke stoffen: 

In het kantoor, op de kast hangt een giflijst. 
Hier staat precies op wat je moet doen bij de verschillende stoffen die het kind tot zich heeft 
genomen. 

Ongevallen: 

Alle leidsters weten te handelen conform de EHBO regels. Alle leidsters hebben een  
Kinder- EHBO cursus met succes afgerond. En 2 leidsters zijn in het bezit van een  
BHV-certificaat (bedrijfshulp verlening).  
Deze cursussen EHBO en BHV worden ieder jaar herhaald. De EHBO koffer is compleet en 
staat op de plank in het kantoor. Telefoonnummer van de dokter en alarmnummer is bij de 
telefoon te vinden op een briefje boven de telefoon. 

Stagiaire: 

Als een kind in je omgeving valt en het heeft letsel kijk dan hoe ernstig het is, maar roep altijd 
een leidster en volg haar instructies op. Het kan gebeuren dat er gevraagd wordt om het 
nummer 112 te bellen. Waarschijnlijk rust bij de stagiaire de taak om de andere kinderen bij 
het kind in kwestie weg te halen en te zorgen voor een rustige groep. Wij kijken hoe ernstig 
het is en halen het kind weg uit een gevaarlijke omgeving. Of we eerst een dokter bellen of 
eerst de ouders wordt per situatie bekeken. Als er een klein wondje is zullen we de ouders 
bellen om te overleggen wie er naar de huisarts gaat. De afspraak tussen leidsters onderling is 
dat zij tijdens de uren dat het kinderdagverblijf open is bereikbaar zijn voor elkaar. 
 
Verslikking. 
Volgens de nieuwe richtlijnen van de EHBO bij kinderen is de heimlichgreep niet meer 
gebruikelijk en volgen we de nieuwe richtlijnen buik/rugstoten bij een verslikking. Zolang het 
kind stevig hoest, huilt en adem kan halen tussen het hoesten: stimuleren we zo mogelijk het 
kind om te blijven hoesten en houden we het kind in de gaten. 

Lang “ achterblijven”: 

Sommige kinderen blijven erg lang “achter” bij het huilen en lopen zelfs blauw aan. 
Een schrikeffect heeft meestal het gewenste resultaat. 
De armen spreiden en in het gezicht blazen of eventueel het gezicht nat maken. 
 
De BHV en GGD map staan in de kast in het kantoor en daar staan alle handelingen in die je 
moet doen in alle mogelijke situaties. 
Iedereen weet waar de map staat en met tabbladen is het gewenste onderwerp snel te vinden 
in een noodsituatie. 
Ieder jaar volgen we met alle gediplomeerde collega’s de herhalingslessen van EHBO bij 
kinderen. 
Twee leidsters volgen de herhalingslessen van BHV. 
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Protocol opvallend gedrag, ontwikkelingsachterstand 

 
Als wij een vermoeden hebben dat een kind een ontwikkelingsachterstand heeft of dat een 
kind opvallend gedrag toont, gaan wij beginnen met een observatie. Wij observeren het kind 
gedurende 3 dagen, aan de hand van het bijgevoegde observatieschema. 
Na de observatie kunnen wij een deskundige raadplegen voor advies. Het raadplegen van een 
deskundige doen wij bij integrale vroeghulp. Hierna gaan wij over tot het informeren van de 
ouders. Dit gebeurt onder leiding van de directie en de leidsters van het kind. Met de ouders 
wordt een afspraak gemaakt op het voor hen en ons geschikte tijdstip. 
Wij leggen de ouders onze gedachten over hun kind voor. Met instemmen van de ouders gaan 
wij een deskundige raadplegen die de ouders en ons verder kan helpen.  
Zonder toestemming van de ouders raadplegen wij geen deskundige hulp. Ouders hebben 
hierover altijd de eindbeslissing. (Wel zullen wij duidelijk maken dat deze weg soms wel het 
beste is voor hun kind.) 
 
Het invullen van het observatieschema wordt gedaan door één leidster die het kind gedurende 
de 3 dagen observeert. Daarna wordt dit observatieschema met alle betrokken leidsters 
besproken. Punt E in het observatieschema dat gaat over de woon/thuissituatie van het kind 
kan al tijdens het observeren ingevuld worden aan de hand van de oudergesprekken die 
gevoerd zijn bij het ophalen van het kind. 
 
Integrale vroeghulp werkt als volgt: wij als leidsters kunnen bij hen terecht met al onze 
vragen en voor advies. 
Als de ouders geïnformeerd zijn, kunnen de ouders zelf of samen met de directie integrale 
vroeghulp bellen voor deskundige begeleiding van hun kind. Zien de ouders het niet zitten om 
te bellen dan wordt stichting MEE ingeschakeld. Dan neemt stichting MEE contact op met de 
ouders. 
Stichting MEE werkt samen met integrale vroeghulp. 
 
Integrale vroeghulp Zuid-holland zuid 
IVH Zuid-Holland Zuid, Dordrecht 

IVH Zuid-Holland Zuid, Dordrecht 
Johan de Wittstraat 40A 
3311 KJ Dordrecht 
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Invulformulier opvallend gedrag 

 
INVULFORMULIER VOOR HET VERHELDEREN VAN VRAGEN, TWIJFELS, 
ZORGEN ROND DE ONTWIKKELING / HET GEDRAG VAN KINDEREN. 
 
Ingevuld op/in de periode: 
Ingevuld door: 
 
 

900. ALGEMENE GEGEVENS OVER HET KIND 
 
Naam: 
Leeftijd: 
Jongen/meisje: 
Aantal dagen op het kdv: 
Op het kdv sinds: 
Een-ouder/twee-oudergezin: 
Aantal broertjes/zusjes: 
Informatie bij aanmelding: 
 
Gegevens over de ontwikkeling: 
 

 motorische ontwikkeling: 
 verstandelijke ontwikkeling: 
 sociaal/emotionele ontwikkeling: 

 
B. ALGEMENE GEGEVENS M.B.T. HET GEDRAG OP HET KDV 
 

1. hoe verliep de gewenningsperiode? 
2. contact met de leiding: 
3. contact met de andere kinderen: 
4. welke positie neemt het kind op de groep in? 
5. hoe verloopt het halen/brengen? 
6. denk je/weet je dat het kind het naar zijn/haar zin heeft? 
7. waarmee speelt het kind graag/wat doet het kind graag?  
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C. SPECIFIEKE GEGEVENS M.B.T. HET OPVALLENDE GEDRAG OP HET KDV 
 
1 welk opvallend gedrag neem je waar?   (beschrijving van dit gedrag) 
 
2 hoe lang doet dit gedrag zich al voor? 
 
3 weet je een concrete aanleiding die eraan voorafging? 

 op het kdv: 
 in de thuissituatie: 

 
4 hoe vaak komt dit gedrag voor? 
 - elke keer dat het kind aanwezig is: 
 - meerder keren op een ochtend/middag, nl. ca.        keer; 
 - af en toe 
 - anders, namelijk: 
 (aankruisen/invullen wat van toepassing is) 
5 op welke momenten en/of in welke situatie komt het gedrag voor? 
 
6 hoe heb je tot nu toe gereageerd op het opvallende gedrag en wat was het effect? 
 
D. GEGEVENS OVER DE WOON/THUISSITUATIE 
 
1 herkennen de ouders het hiervoor beschreven gedrag van hun kind 
2 vertoont het kind dit gedrag thuis ook? Zo ja, hoe vaak? 
3 vertoont het kind dit gedrag ook in andere situaties? Zo ja, welke? 
4 hoe gaan de ouders thuis om met dit gedrag? 
5 wat is het effect van de manier waarop ouders met het gedrag omgaan? 
6 hoe is de relatie van het kind met: 
 - vader: 
 - moeder: 
 - broertje(s): 
 - zusje(s): 
7 hoe is het contact tussen de leiding en ouders? 
 
E. FACTOREN KIND, OUDERS, KINDERDAGVERBLIJF 
 
Zet de factoren op een rijtje, die van invloed kunnen zijn op het gedrag vanuit: 

- het kind (temperament 
- het gezin/de omgeving 
- het kinderdagverblijf 

 
F. VERVOLG 
 
Welke stappen zou je op basis van bovengenoemde factoren kunnen nemen? 
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Protocol vermoeden kindermishandeling 

Er is op het kinderdagverblijf een uitgebreid protocol aanwezig in een daarvoor bestemde 
map. Inclusief sociale kaart en een stappenplan voor de te nemen stappen. 
 
Kindermishandeling is “elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige 
interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten 
opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, 
actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden 
berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.” 
  
(Uit de Wet op de jeugdzorg) 
 
Christelijk Kinderdagverblijf De Regenboog heeft twee instanties waarmee in het geval van 
een vermoeden van kindermishandeling contact opgenomen kan worden. 
 
De eerste is stichting Chris, telefoonnummer: 078-63 12300 
Stichting Chris houdt zich bezig met allerlei kinder/jeugdproblematiek en is christelijk. 
Zij werken via hetzelfde uitgangspunt als De Regenboog. 
 
De andere is het Advies en Meldpunt Kindermishandeling, waarvan het telefoonnummer 
0900-123 1230 is. 
Voor Zuid-Holland is voor een melding het telefoonnummer 070-3373077, de vestiging zit in 
de Versteegstraat, nr. 2 2273 VB Voorburg. 
 
Bij het vermoeden van kindermishandeling gaat de volgende procedure in werking 
Er ontstaat een vermoeden van kindermishandeling bij een leidster. 
 

 Dit vermoeden concreet maken: Let op het kind, geeft het de signalen af die bij 
bijlage 2 genoemd worden. Wat valt op en zie je dat steeds terugkomen? 

 De leidster legt het voor aan collega’s en directrice. 
 De directrice legt contact met een hulpverleningsinstantie. 
 De melder blijft betrokken bij het vervolg van de procedure 
 Het kind wordt nog steeds “normaal” behandeld en wordt niet alleen gezien als 
 slachtoffer maar als individu met eigen mogelijkheden en capaciteiten. 

 
Je hebt te maken met privacy en geheimhoudingsplicht. 
Bij het geval van kindermishandeling, een vermoeden hiervan, heb je toch meldrecht. 
Dit is terug te vinden in de Wet op Jeugdzorg. 
 
Het is ook mogelijk geen melding te doen maar advies in te winnen als een kind bijvoorbeeld 
verschillende signalen afgeeft maar ook het vermoeden bestaat dat dit andere oorzaken heeft. 
Bij een advies hoeft het Advies Meldpunt Kindermishandeling geen namen te weten. 
Niet van het kind, de melder of de ouder. 
 
Als er echt een melding plaats vindt kan dit in principe niet anoniem of je moet aan kunnen 
geven bedreigd te worden door het gezin, gevaar te lopen. 
 
Als je te maken hebt met de opvoeding van het kind waar het over gaat is het alleen in zeer 
ernstige situaties mogelijk om anoniem te blijven. 
Als werkelijk blijkt dat er een geval van mishandeling plaats gevonden heeft binnen De 
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Regenboog zal de betreffende leidsters slachtofferhulp worden aangeboden. 
Als het enigszins kan zou het voor het kind heel goed zijn gewoon op De Regenboog te 
kunnen blijven spelen zodat die veilige en vertrouwde plek bewaard blijft. 
Natuurlijk zal zo’n geval als het opgelost wordt met de ouders binnen de privacy van de 
leidsters blijven en zullen andere ouders hier niets van weten. 
Afhankelijk van het geval zal wel de oudercommissie worden ingeschakeld. 
De stagiaires zullen hier als het kan buiten gehouden worden. 
Er zijn veel verschillende mensen binnen De Regenboog werkzaam en sommigen maar voor 
een zeer korte periode en het gevaar is groot dat na die periode het toch naar buiten komt. 
Alle leidsters weten van de signalen van kindermishandeling en zullen hierop zeer alert zijn. 
We hopen dat het nooit plaats zal vinden bij een kind van De Regenboog. 
Wij zetten ons in om ons steentje bij te dragen in het voorkomen van kindermishandeling, 
bijvoorbeeld door projectavonden over opvoeding te houden of zelf adviezen te geven naar 
aanleiding van opvoeden. 
Belangrijk in onze houding is openheid en begrip. 
Inlevingsvermogen in de ouders, ook al zijn kinderen op De Regenboog misschien heel 
anders dan thuis zullen wij meeleven in de problemen die ouders ervaren. 
Wij hopen dat het niet gebeurt of al plaatsgevonden heeft bij kinderen van De Regenboog. 
Ze zijn zo kostbaar, maar tegelijkertijd ook zo kwetsbaar, het zou niet mogen dat grote, 
volwassen mensen zoiets doen. 
Het is fijn dat er instanties zijn die hier iets aan willen doen en duidelijke sites hebben op 
internet zodat we snel in kunnen grijpen bij onverwachte situaties. 
 
www.kindermishandeling,info 
Bijlage 1: over Advies Meldpunt Kindermishandeling 
Bijlage 2: signalen van kindermishandeling 
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  Bijlage 1 advies meldpunt kindermishandeling 

 
Zorgen over een kind in uw werkomgeving 

Bij de eerste aanwijzingen: bespreek uw vermoeden met collega’s. Bekijk samen welke 
mogelijkheden voor hulp en steun u zelf heeft. 

In geval van twijfel: overleg met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). De 
medewerkers van het AMK kunnen:  

 samen met u een inschatting maken van het probleem  
 u helpen uw vermoeden bespreekbaar te maken bij de ouders  
 u adviseren en ondersteunen bij de hulp die u wilt bieden  

Men spreekt in dit geval van een advies. U blijft dan zelf verantwoordelijk voor de aanpak 
zolang u dat wilt. U kunt meerdere malen met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 
overleggen over hetzelfde kind. De naam van het kind en het gezin, hoeft u niet te noemen. 

Het kan zijn dat uw eigen mogelijkheden niet toereikend zijn. U vraagt dan het Advies- en 
Meldpunt Kindermishandeling om in actie te komen en de verantwoordelijkheid over te 
nemen. Zij hebben dan de naam van het kind of gezin nodig. Men spreekt nu van een 
melding. Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling zal dan: 

 aanvullende informatie inwinnen bij een huisarts, een consultatiebureau of op 
school  

 in gesprek gaan met de ouders en soms ook met het kind  
 proberen de ouders te motiveren voor hulpverlening  
 de hulpverlening voor kind en ouders op gang brengen (zo nodig door 

inschakeling van de Raad voor de Kinderbescherming)  
 met u overleggen welke rol u kunt blijven spelen  
 na enige tijd aan u laten weten wat er met de melding is gebeurd  

Kunt u anoniem blijven? 
Als u advies vraagt neemt het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling geen contact op met 
het gezin. Zij hoeven geen namen te weten. Niet van het kind, niet van het gezin, niet van u. 

Bij een melding liggen de zaken anders. Uit ervaring is bekend dat anonieme meldingen het 
vertrouwen van ouders in hun omgeving schaden en voor grote problemen kunnen zorgen. 
Daarom streeft het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling naar zo veel mogelijk openheid. 
Zeker als u toch al met het gezin te maken heeft, is het van groot belang uw naam te kunnen 
noemen. Nog beter is het wanneer u zelf het gesprek met de ouders kunt aangaan. 
U kunt uw redenen hebben om anoniem te blijven voor het gezin. Dat kan. Het Advies- en 
Meldpunt Kindermishandeling zorgt er dan voor dat informatie in het dossier niet tot u te 
herleiden is. 

Heeft u met het gezin een hulpverleningsrelatie, die zich richt op de opvoeding van de 
kinderen? In dat geval kunt u alleen in zeer ernstige situaties anoniem blijven. 

En uw beroepsgeheim? 
Uw beroepsgeheim staat een melding niet in de weg. Bij het doorbreken van uw 
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beroepsgeheim moet u belangen tegen elkaar afwegen. De belangen van het kind dat recht 
heeft op hulp en bescherming. En de belangen van ouders die recht hebben op 
vertrouwelijkheid en privacy. Niettemin heeft u het recht om uw vermoeden bij een AMK te 
melden 

Bereikbaarheid 
Elke provincie en grootstedelijke regio heeft zijn eigen Advies- en Meldpunt 
Kindermishandeling. Deze zijn bereikbaar via het telefoonnummer 0900 – 123 123 0 (€ 
0,05 per minuut). 
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                         Bijlage 2 signalen van kindermishandeling 
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Protocol ventileren 

 
Op De Regenboog vinden wij het belangrijk om voldoende gezonde lucht in het gebouw te 
hebben. Voor kinderen die volop in hun groei zijn is een veilige en gezonde leefomgeving van 
cruciaal belang. Door voldoende te ventileren hebben de kinderen en leidsters minder kans op 
infectie van bacteriën en virussen die overgebracht worden door hoesten en niezen. Ook 
verminderd de kans op klachten als hoofdpijn en vermoeidheid. Ook het concentratiegehalte 
is veel hoger, als laatste ventileren wij ook om de luchtjes van luiers en eten te verwijderen. 
 
Hoe zorgen wij ervoor dat er voldoende geventileerd wordt. Iedere ochtend worden de ramen 
in de slaapkamer en twee ramen in de speelruimte een half uur open gezet om zo de lucht te 
verversen. Daarna gaan alle ramen op de roosters, hierdoor komt voldoende verse lucht naar 
binnen. In de ochtend en de middag worden er weer twee ramen in de speelruimte open gezet 
om weer even te luchten. Als de kinderen buiten zijn en er geen baby’s binnen in de 
speelruimte zijn, houden wij de buitendeur open. 
In de slaapkamer gaan de ramen een stukje open als de kinderen gaan slapen. Als het hiervoor 
in de winter te koud wordt (onder nul) gaan de ramen op de roosters. De kinderen liggen in 
een slaapzak en onder een warme deken en krijgen het zo niet koud. Na het slapen tussen de 
middag wordt er een half uur gelucht, dan gaan beide ramen open. 
 
In de zomer is ventileren geen probleem, de ramen staan dan hele dagen open. De buitendeur 
en ook de nooddeur staan open. Voor de nooddeur staat een hek zodat de kinderen er niet 
door kunnen. 
De slaapkamerdeur zetten wij in de zomer open zodat ook in de slaapkamer voldoende frisse 
lucht komt. 
 
Verder proberen wij iedere dag met de kinderen naar buiten te gaan inclusief de baby’s.  
 
In en om De Regenboog wordt niet gerookt. 
De temperatuur van de verwarming wordt geregeld door de leidster die opent. De verwarming 
komt niet hoger dan 21°C zodat de kinderen zich niet kunnen branden aan de radiator. 
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Protocol warme zomerdagen 

 
Met het warme weer eten en drinken wij vaak lekker buiten. 
We hebben een grote parasol waar wij de hele dag schaduw van hebben. 
We eten en drinken in de schaduw onder de parasol.  
De kinderen zitten dan op de picknick bankjes. We hebben twee kinderstoelen die de hele 
zomer buiten blijven staan. Voor gebruik van de bankjes en de kinderstoelen worden deze 
eerst schoongemaakt. 

Insmeren 

De kinderen worden op de crèche ingesmeerd met zonnebrand factor 30. 
We herhalen dit steeds opnieuw als we naar buiten gaan. Als het kind allergisch is voor een 
bepaalde zonnebrand vragen wij ouders zelf de geschikte zonnebrand mee te geven in de tas. 
Ouders geven hun kinderen een petje mee als zij dat nodig vinden. Op de crèche zijn 3 petjes 
aanwezig voor het geval dat een ouder een petje vergeten is. De petjes worden na gebruik van 
een kind gewassen. 
Tussen 13.00 uur en 14.30 uur houden wij de kinderen uit de zon. We doen dan binnen of 
buiten onder de parasol een rustige activiteit. 

Badje 

Het zwembadje wordt opgezet als het vakantietijd is en als het boven de 30 C is.  
De temperatuur van het water in het badje ligt rond de 30 C. 
Het zwembadje staat op de tegels met daarbij een verplaatsbare parasol. Zodat de kinderen als 
het nodig is ook in het badje in de schaduw kunnen zitten. Voor het badje staat een kleiner 
badje. Hierin kunnen de kinderen hun voeten wassen voordat ze in het badje gaan. Zo houden 
we het water wat schoner. Ook blijft de zandbak dicht als het badje op staat. Het zwembadje 
kunnen wij afdekken met een daarvoor bestemd zeil.  
In het zwembadje mag wel speelgoed, maar geen dingen die kunnen aanzetten tot drinken. 
Dus geen bekertjes, gietertjes e.d. We eten en drinken niet in het badje. 
Ouders worden gevraagd om een zwembroek of zwemluier mee te nemen. Ook op de crèche 
is een pak met zwemluiers aanwezig. 
Er is altijd ten minste een volwassene bij het zwembad, meestal zijn er twee leidsters. 
Kinderen worden nooit alleen gelaten in het badje. 
 

Eten en drinken 

Op zo’n warme dag krijgen de kinderen extra drinken. Zij krijgen gemiddeld om de twee uur 
drinken. Bij langdurige hitte krijgen de kinderen wat zoute hapjes zoals chips. Natuurlijk eten 
wij ook veel ijsjes! 
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Medicijnprotocol 

Kinderen gebruiken soms medicijnen die ALTIJD worden gegeven door een beroepskracht. 
De kinderen nemen deze medicijnen van thuis mee. Voordat wij medicijnen toedienen 
controleren wij eerst de houdbaarheidsdatum. 
De leidster die de instructie van de ouder hierover hoort doet schriftelijk verslag naar 
eventuele andere leidsters. 
Medicijnen zoals penicilline worden in de koelkast bewaard. Na het gebruik van de 
thermometer wordt de thermometer schoongemaakt met alcoholdoekjes die in de verbanddoos 
liggen. 
Andere  medicijnen worden op de kast neergezet. 
ALTIJD buiten het bereik van de kinderen. 
 
Wij volgen de instructies van ouders op, natuurlijk klopt dat met de gegevens die op de flesjes 
staan. Eventuele “voorzorgmedicijnen’’ zoals paracetamol geven wij alleen in overleg met de 
ouders. Ook kunnen “medicijnen”als chamodent meegegeven worden. Wij zijn bereid met 
kinderen te “puffen” als er bronchitis klachten of astmatische klachten zijn. Dit ook weer na 
duidelijk overleg met de ouders. 
Wij zijn niet opgeleid om verpleegtechnische handelingen te verrichten, alleen onze 
invalkracht die een verpleegkundige is. Bij kinderen die aan een ernstige ziekte lijden of waar 
speciale “medicijnen” voor gebruikt moeten worden zullen wij per kind bekijken hoe we 
hiermee om zullen gaan. 
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Protocol vermoeden ongewenste omgangsvormen van een medewerker in het 
kinderdagverblijf 

   
Een protocol over ongewenste omgangsvormen in het kinderdagverblijf als het gaat om 
medewerkers naar kinderen toe is erg belangrijk. 
Een melding over ongewenste omgangsvormen is meestal plotseling. 
Het gaat gepaard met veel emoties. 
Er zal gehandeld moeten worden. 
De aangeklaagde zal, of de melding nu terecht is of niet, kampen met gevoelens van frustratie 
en schaamte. 
  
De gevolgen van ongewenste omgangsvormen kunnen heel groot zijn. 
Het vertrouwen in de medewerker is ernstig geschaad, er kunnen gevoelens van schaamte en 
angst bij het slachtoffer zijn.  (angst voor straf, waarmee gedreigd is.) 
Er moet veel aandacht naar het slachtoffer uit gaan. 
  
Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan: 
Handelingen van een persoon tegen een individu of groep die deze handelingen tegen zich 
gericht ziet en die als vijandig, vernederend of intimiderend ervaart. 
  

 Seksuele intimidatie. 
Ongewenste seksuele toenadering zoeken. 
Dit kan verbaal in bijvoorbeeld dubbelzinnige opmerkingen. 
Ook kan het fysiek door bijvoorbeeld handtastelijkheden. 
  

 Agressie en geweld. 
Voorvallen waarbij het kind bedreigd wordt. 
Verbaal, bijvoorbeeld door schelden en dreigen. 
Psychisch, bijvoorbeeld chantage of irriteren. 
Fysiek, bijvoorbeeld schoppen, slaan, vastgrijpen. 
  

 Pesten 
Systematisch uitoefenen van psychisch, fysiek of seksueel geweld waarbij er geen 
verdediging meer mogelijk is. 
Psychisch, bijvoorbeeld luid lachen als iemand binnen komt, roddelen. 
Fysiek, bijvoorbeeld mishandeling. 
Seksueel, bijvoorbeeld obscene scheldwoorden, aanranding. 
  

 Discriminatie 
Het zich in het openbaar, op schrift of per afbeelding afkeurend uitlaten over iemand met een 
ander ras, godsdienst, sekse, levensovertuiging. 
Discriminatie kan plaatsvinden op grond van huidskleur, uiterlijk, geloofsovertuiging, 
geslacht, seksuele voorkeur enz. 
  
Elke medewerker van De Regenboog moet een VOG , verklaring omtrent gedrag overleggen. 
Dit herhalen we iedere twee jaar. Zo kunnen we preventief werken in het beleid ten aanzien 
van ongewenste omgangsvormen. 
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Meldingsprocedure 

In de wet op Jeugdzorg is de Meldplicht opgenomen. 
Wanneer een medewerker van een instelling het vermoeden heeft dat een andere medewerker 
van dezelfde instelling zich schuldig maakt aan kindermishandeling of haar dit ter ore komt, 
moet zij dit direct melden bij de eigenaresse. 
Deze heeft de plicht om het AMK hiervan in kennis te stellen, dit moet direct! 

  
Het waarborgen van het gevoel van veiligheid van het kind is hierbij het uitgangspunt. 
De kinderen die op De Regenboog komen zijn nog klein, maar toch kunnen zij wel met een 
opmerking komen of angstig gedrag bij een leidster vertonen zodat de alarmbellen gaan 
rinkelen. 
Je mag geen geheimhouding beloven aan het kind, wel gaan we zo discreet mogelijk te werk. 
Naast AMK worden eventuele andere hulporganisaties ingeschakeld, ouders worden op de 
hoogte gesteld en aan hen wordt opvang en steun geboden. 

  
Er kan ook een melding door de ouder gedaan worden. 
Als de melding van de ouder komt zal worden gekeken welke informatie de ouder heeft en 
waar de klacht op gebaseerd is. 
De medewerker bij wie de klacht terecht komt is weer verplicht dit te melden aan de 
eigenaresse. 

  
  

Melding door de collegemedewerker. 
Wanneer een medewerker seksueel misbruik door een collega-medewerker constateert of 
vermoedt is zij verplicht dit te melden bij de eigenaresse. 
Aan de melder wordt steun en opvang geboden. 

  
Melding door derden. 
Ook hier wordt weer gekeken hoe men aan de informatie komt en waar het op gebaseerd is. 
Daarna wordt actie ondernomen door de eigenaresse. 
 

Maatregelen naar aanleiding van een melding. 

- het regelen van opvang voor kind en ouders. 
- afschermen van de mogelijke dader. 
- instellen van een onderzoek. 

  
Regelen van opvang voor kind en ouders. 
Hierin is de GGD gespecialiseerd, zij worden ingeschakeld. 
In overleg met de GGD wordt besproken of het kinderdagverblijf doorgaat met de 
werkzaamheden. 
Ouders worden geïnformeerd over aangifte bij de politie. 
Eigenaresse houdt de ouders van alles op de hoogte. 
 
Afscherming van het kind van de mogelijke dader. 
De eigenaresse beslist of de vermeende dader op non-actief wordt gesteld en biedt hulp aan 
buiten het kinderdagverblijf. 
  
 
Instellen van een onderzoek. 
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De eigenaresse draagt zorg voor de procedure van een onderzoek  en houdt een dossier bij. 
Na het informeren van de ouders wordt besloten tot eerst een intern onderzoek of meteen 
aangifte bij de politie. 
Binnen twee dagen na de melding stelt de eigenaresse een commissie van onderzoek in. 
Deze bestaat uit drie personen, twee interne en een externe deskundige. 
De commissie heeft een geheimhoudingsplicht. 
Zij informeren, na onderzoek, de eigenaresse over de resultaten van het onderzoek. 
De termijn voor intern onderzoek bedraagt drie weken. 
  
  
Procedure van het onderzoek. 
De commissie:  

 vraagt ouders of het kind zelf om een reactie. 
 hoort de betrokken medewerker. 
 voert binnen twee weken gesprekken met alle betrokkenen. 
 maakt hiervan een schriftelijk verslag. 
 overhandigt dit verslag gebundeld aan de eigenaresse. 

  
  
Maatregelen naar aanleiding van het onderzoek. 
Rehabilitatie: de medewerker wordt in ere hersteld en kan haar werk hervatten. 
Waarschuwing: Een schriftelijke waarschuwing, waarin staat dat herhaling arbeidsrechtelijke 
gevolgen zal hebben. 
Arbeidsrechtelijke maatregelen: ontbinding van de arbeidsovereenkomst, ontslag. 
Inschakelen van politie en justitie: eigenaresse doet formeel aangifte bij politie en Openbaar 
Ministerie. 
  

Omgaan met de media. 

Media wordt pas geïnformeerd als werknemers en ouders op de hoogte zijn. Eigenaresse staat 
de pers te woord. Zij beslist of er openheid van zaken wordt gegeven of juist niet. 
Door openheid te geven kun je de regie zelf in handen houden en voorkom je wellicht erger. 
Er wordt een selectie gemaakt, wie staan we wel te woord en wie niet.  In samenspraak met 
een van de werknemers worden alle mededelingen gedaan. 
   

Informeren van het team. 

Het team van De Regenboog moet goed geïnformeerd zijn om: 
 de schok in teamverband te verwerken.   
 om te gaan met vragen en opmerkingen van ouders. 
 om te gaan met vragen en opmerking uit de “buitenwereld.”  
 mogelijke andere slachtoffers te signaleren.  
 eenduidige afspraak maken over benadering van de situatie. (Vaak groot 

loyaliteitsgevoel naar collega). 
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Protocol Zindelijkheidstraining 
 
Vanuit het kinderdagverblijf gezien, is het wenselijk dat ouders thuis starten met de 
zindelijkheid van hun kind. Ons advies is om te starten tijdens een aantal dagen met weinig 
verplichtingen rondom het gezin. Op deze manier kan er met rust en aandacht worden 
geoefend. Na deze paar dagen kunnen we samen u kind in het zindelijk worden begeleiden.  
 
Op het kinderverblijf hebben we zowel potjes als een kinderwc, zodat we aan kunnen sluiten 
bij uw manier van de zindelijkheidstraining van u kind. Als het gewend is aan een potje kan 
dat worden gebruikt tijdens het oefenen. Ook hebben we verschillende prentenboeken met als 
thema zindelijkheid die we regelmatig voor de kinderen lezen, om zo de kinderen bekend te 
maken met het thema. Ook maken we gebruik van een beloningskaart, heeft het kind een 
plasje gedaan, dan mag het een sticker plakken. Heeft het niets gedaan dan laten we weten dat 
we het later nog eens proberen.  
Tijdens het slapen krijgt het kind een luier. Zodra er meerdere keren een droge luier wordt 
ontdekt na het slapen zal dit niet meer nodig zijn.  
-Tijdens de gebruikelijke toilettijden (zie het dagritme) wordt het kind meegenomen met de 
andere kinderen die naar de wc gaan.  
Aan het begin van de zindelijkheidstraining kan het kind vaker worden meegenomen naar het 
toilet. Natuurlijk mag het kind altijd vaker en/of op andere tijden. 
 
Aandachtpunten naar het kinderdagverblijf. 
-Wij zien graag dat het kind met een luierbroekje en onderbroekje naar het kinderdagverblijf 
komt en makkelijk zittende kleding aan heeft. 
-Vertel wanneer u begonnen bent met de zindelijkheidstraining, en vertel hoe dit verloopt. 
-Zo kunnen wij een beloningskaart voor het kind klaar hangen bij de toiletdeur. 
-Zorg voor voldoende verschoning in de tas, denk aan onderbroekjes en broeken maar ook 
zeker aan shirts en sokken.  
 
Hygiëne 
-De wc wordt iedere dag, in het midden van de dag volledig schoongemaakt. 
-Er wordt tijdens het gebruik gelet op veiligheid en hygiëne.  
-Jongens zitten op het toilet tijdens de dagen op kinderdagverblijf, thuis mag het kind als het 
dat gewend is te doen, staand plassen.  
Dit om op het kinderdagverblijf de hygiëne te behouden 
-Voor het schoonmaken na het toiletbezoek word wc-papier gebruikt en zo nodig ‘sensative 
vochtige doekjes’ Bij meisjes word er altijd van voor naar achter schoongemaakt om infecties 
te voorkomen.  
-Na het toiletbezoek mag het kind de handjes met zeep en water wassen in het wasbakje naast 
het toilet. 
-Bij natte kleding, zal het kind de extra set kleding verschoond worden. Er is altijd extra op 
het kinderdagverblijf, maar het liefst een extra set in de tas. Zo is er altijd de goede maat, en 
het kind voelt zich zekerder in eigen kleding. 
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Ouderavonden en feestjes 
 

Ouderavond 

Er zijn minstens vier vergaderingen van de oudercommissie per jaar. 
Op die vergaderingen is altijd een leidster van De Regenboog op uitnodiging aanwezig. 
Ieder jaar organiseert het kinderdagverblijf in samenwerking met de oudercommissie een 
ouderavond met een positief onderwerp of een open dag. 
Het thema van een ouderavond bepaalt de oudercommissie na een peiling in de commissie of 
bij andere ouders. Naast het leerzame van deze avonden is het ook goed voor het onderling 
contact van de ouders. 
 
De oudercommissie zoekt naar een persoon die deze avond kan verzorgen. 
De kosten mogen niet meer dan Euro 100,-- voor een avond bedragen. 
 
Draaiboek 
Datum en tijdstip en thema vaststellen van de ouderavond/open dag. 
Ideeen uitwisselen over een geschikte voorlicht(er) of  personen die de open dag verzorgen 
door bijvoorbeeld iets te verkopen. Denk aan houten speelgoed of poppenkleertjes. 
(oudercommissievergadering) 
 

 Persoon regelen die deze avond kan verzorgen. (oudercommissie) 
 Aan de andere leidsters de datum bekend maken via het whiteboard. (Simone) 
 Ouders inlichten via het nieuwsbord in de hal. 
 Officiële uitnodiging voor ouders maken met een antwoordstrook. (oudercommissie) 
 Zorgen voor inname van de antwoordstroken, navraag bij ouders. (leidsters De 

Regenboog) 
 Contact onderhouden met de voorlicht(er) van de ouderavond. (in overleg 

oudercommissie met leidster van De Regenboog) 
 
Leidsters van De Regenboog zorgen in samenwerking met de oudercommissie voor: 

 Stoelen en tafeltjes 
 Koffie en thee 
 Lekkere koekjes of iets dergelijks… 
 Klik-theelichtjes of andere sfeerverlichting 
 Presentje voor de verzorg(st)er van de avond + het geldbedrag in enveloppe. 

Open dagen 

Minstens 1 keer per jaar is er een Open Dag op De Regenboog. 
Deze worden georganiseerd door de leidsters en de oudercommissie. 
Het wordt erg op prijs gesteld als alle leidsters/leerlingen/oudercommissieleden er ook zijn op 
deze dag. 
Meestal wordt de Open Dag op een zaterdag gehouden. 
Ideeën worden via het nieuwsbord aan de ouders gevraagd. 
Er worden enkele mensen met een kraampje uitgenodigd. 
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Gedacht wordt dan bijvoorbeeld aan: 
 Poppenkleertjes 
 Houten speelgoed 
 Kaarten 
 Andere creatieve artikelen 
 Koffie en thee 
 Pannenkoeken 

 
Maanden van tevoren worden vergaderingen gepland om deze dag te organiseren. 
Alle ouders worden erbij betrokken door hen uit te nodigen voor de creatieve avonden die in 
De Regenboog worden gehouden of bij iemand thuis. 
Dit is ook om de onderlinge "band" tussen ouders te versterken en om elkaar op een andere 
Manier te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. 
Op deze avonden is ook altijd minstens 1 werknemer van De Regenboog aanwezig. 
 

Verjaardagen 

Een verjaardag wordt uitgebreid gevierd op De Regenboog. 
Er worden slingers opgehangen, er een houten verjaardagstaart met kaarsjes, een muts 
wordt gemaakt. 
De kinderen die jarig zijn mogen om 10.00 uur na het drinken trakteren. 
Er zijn kleine presentjes voor alle leeftijden en er wordt bij het kind iets passends gezocht. 
Aan de ouders wordt gevraagd om iets gezonds te trakteren. 
Hierbij kan gedacht worden aan rozijntjes, mandarijnen, stukjes kaas of worst, popcorn. 
Het is niet echt verplicht, wel wordt er regelmatig gewezen op grote hoeveelheden snoep wat 
wij beslist afkeuren. 
Lolly's e.d. worden ook niet geaccepteerd. 
Aangeraden wordt om iets te trakteren wat meteen opgegeten kan worden. 
Voor het kind wordt gezongen en het staat geheel in de belangstelling. 
Er is altijd een mogelijkheid om een fototoestel of eventueel een videocamera mee te geven. 

Opa en Oma Week 
In Januari houden we tijdens de Landelijke Voorleesdagen een Opa en Oma week. 
We kiezen een thema en een bijpassend Prentenboek. 
Alle opa’s en oma’s van de kinderen worden uitgenodigd om bij ons op visite te komen. 
Ze komen op een dag dat hun kleinkind op het kinderdagverblijf is. 
Wij nodigen hen uit van 9.30 tot 11.00. In die tijd drinken we koffie met wat lekkers erbij, we 
zingen liedjes en lezen heel veel boekjes. 
Soms knutselen de kinderen iets samen met hun opa of oma, of de opa’s en oma’s krijgen een 
ander aandenken met naar huis. 
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Voorleesontbijt 

 Datum plannen  in december. (eerste week) 
 Wie gaat er voorlezen? 
 Voorlezer half december (telefonisch) benaderen of hij/zij beschikbaar is op de 

geplande datum.  
 Brief sturen als hij/zij zich beschikbaar heeft gesteld. 

 
 
VOORBEELDBRIEF: 
Beste………………….….. 
Fijn dat u wilt komen voorlezen op De Regenboog. 
Het voorleesontbijt staat gepland op …………………..…….(datum en tijd) 
We gaan eerst ontbijten en daarna vinden we het leuk als u het boek…………….…..(titel)  voorleest. 
Ontbijt gerust met ons mee, dat vinden we gezellig. 
Dit boek zult u van te voren ontvangen. 
We hopen u te zien op………………..…….(datum)  om…………………….(tijd) 
 
Tot ziens! 
Hartelijke groeten vanuit De Regenboog, 
………….…..(naam) 
 

 Eind december het boek aan de voorlezer geven met de vraag of alles duidelijk is.  
 Via het nieuwsbord wordt de datum bekend maakt. 
 Boek aanschaffen. 
 Brief aan de ouders maken en twee weken van te voren meegeven. Persoonlijk 

overhandigen. Als het niet lukt om de brief , door vakantie of ziekte van een kind,tot 
in de week voor het voorleesontbijt te overhandigen, dan opsturen.  Via de mail of 
post.  

Denk aan de volgende punten: 
 Fototoestel aanwezig 
 Presentje voorlezer 
 Schemerlamp, kleedje op de tafel, posters…… enz. 

Boodschappen: 

Doorgeven op de vrijdag voor het voorleesontbijt aan Anneke. 
 1 pak beschuit 
 2 zakken kleine eierkoeken 
 20 krentenbolletjes 
 koffie en thee 
 2 yogi 
 1 pak crackers 

 
Dit is voldoende voor 16 kinderen en de leidsters. 
 
Andere tips:  rijstwafels, ontbijtkoek, flensjes, poffertjes, eieren. 
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Draaiboek Sinterklaasfeest  

 
September 
De cadeaugidsen komen binnen, cadeautjes bestellen, lijst bijhouden en in de kast hangen. 
Van ieder cadeautje een exemplaar extra bestellen voor verjaardagen. 
Cadeaupapier erbij bestellen. 
 
Oktober 
In het teamoverleg bespreken hoe we dit jaar Sinterklaas vieren. 
Mogelijkheden: 
Op 5 december `s ochtends met de aanwezige kinderen het feest vieren. 
De kinderen schminken, chocolademelk drinken,  cadeautjes uitdelen. 
De kinderen die voor 5 december op De Regenboog komen krijgen hun cadeautje alvast mee. 
 
Andere mogelijkheid: 
Op 5 december `s ochtends met de aanwezige kinderen het feest vieren. 
(zoals hierboven beschreven) 
`s Middags de andere ouders met hun kinderen uitnodigen om het cadeautje op te komen 
halen onder het genot van koffie/chocomel en pepernoten e.d. 
 
In het teamoverleg komen misschien nog andere mogelijkheden naar voren die we dan uit 
kunnen voeren. 
 
November: 
In november maken we via het nieuwsbord aan de ouders bekend hoe we het Sinterklaasfeest 
gaan vieren en wat er van hen verwacht wordt. 
Duidelijk zijn in de aanwezigheid van ouders of juist als van hen verwacht wordt dat ze 
afwezig blijven op het feest. 
Op het nieuwsbord wordt uitgelegd waarom Sinterklaas niet zelf op De Regenboog komt. 
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Sollicitatie en administratie 
 

Sollicitaties 

Alle sollicitatiebrieven die binnenkomen worden bewaard en op het moment van een vacature 
wordt bekeken weke personen naar ons idee binnen de instelling passen. 
Er wordt op de brieven telefonisch gereageerd (dat de brief bewaard wordt). 
In een sollicitatiegesprek zullen de volgende dingen aan de orde komen: 

 Opleidingseisen 
 Motivatie 
 Extra inzet gevraagd i.v.m. klein team, flexibiliteit 
 Geloofsbeleving 
 Eerst altijd een halfjaarcontract 
 Hoe sterk is de affiniteit met kinderen 
 Meedenken in de organisatie 

 
Wij hebben als opleidingseis tenminste PW (pedagogisch werk) of een daar aan gelijke 
opleiding. 
Bij het sollicitatiegesprek is de directeur aanwezig met een werknemer. 
Binnen een week doen wij telefonisch uitspraak aan de sollicitanten. 
Zij horen dan meteen, als ze aangenomen zijn, wanneer ze verwacht worden en 
op welke tijden. 
Allereerst wordt dan een halfjaarcontract opgesteld door Arco Verheij. 
Als het goed gaat na die tijd wordt het contract vanzelf met onbepaalde tijd verlengd. 
Dit staat ook in het contract. 
Mocht het niet goed gaan geven wij dit tijdig aan en kan de werknemer verder gaan 
solliciteren. 
 

Sollicitatieprocedure BPV 

Christelijk kinderdagverblijf De Regenboog werkt samen met verschillende scholen. 
We staan open voor nieuwe opleidingen maar over het algemeen hebben wij leerlingen van 
het Da Vinci College in Dordrecht, het Wartburgcollege in Rotterdam, het Hoornbeekcollege 
in Rotterdam, het Wellantcollege in Ottoland, De Lage Waard in Papendrecht. 
De scholen benaderen ons een aantal maanden voor dat het schoolseizoen/ stageperiode 
begint. 
Wij krijgen telefonisch bericht of een stageformulier met de vraag of wij een bepaalde 
leerling een stage plaats kunnen bieden. 
Er wordt dan meteen besproken over welke data/periode het gaat. 
Wij geven aan of we dat wel of niet kunnen doen in die periode. 
Bij alle scholen werkt het dan zo dat we een sollicitatiebrief krijgen van de leerling als de 
stage ook echt plaats zal vinden. 
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In de sollicitatiebrief letten we op: 

 Taalgebruik 
 Referenties 
 Ervaring 
 Enthousiasme 

 
Nadat we de brief gelezen hebben nemen wij contact op met de leerling of zij bellen zelf. 
Dit aan de hand van wat er in de brief staat of wat de afspraak met de school is. 
We maken een afspraak voor een sollicitatiegesprek op elke mogelijke doordeweekse dag. 
 
Vaak is het tijdstip van het gesprek 10.00 uur of 14.00 uur of 15.00 uur, 
Om 10.00 uur en 15.00 uur drinken wij met de kinderen en kan de leerling even kijken hoe 
dat gaat op De Regenboog. 
 
Wij letten in het gesprek op: 

 Uitstraling 
 Nette kleding 
 Enthousiasme 
 Vriendelijkheid/ Taalgebruik 
 Empathie voor de doelgroep 

 
Wij weigeren in principe niemand of een leerling moet tijdens het gesprek zelf aangeven dat 
dit niet aan de verwachtingen voldoet. Als wij zelf een sterke indruk hebben dat de veiligheid 
van de kinderen in gevaar komt, bijvoorbeeld doordat een leerling zware medicijnen gebruikt 
of door een andere reden zullen wij contact opnemen met de school. Ook zullen wij dat doen 
als het niveau van de leerling zo laag is dat daardoor de kinderen in gevaar kunnen komen. 
Natuurlijk staan wij overal positief tegenover en willen wij zeker uitdagingen aangaan. 
Toch is het heel duidelijk dat de jonge kinderen kwetsbaar zijn en zij dus altijd voor zullen 
gaan. Zo gaat de sollicitatieprocedure in zijn werk. 
We zijn blij dat er steeds weer leerlingen zijn die stage willen lopen op De Regenboog. 
Er zijn leerlingen die doorgestroomd zijn als leidster en dat is iets om heel dankbaar voor te 
zijn. Zij werken dan na een leerzame stage precies volgens de richtlijnen van De Regenboog. 
 
Sollicitatiegesprek 
Wij vertellen eerst iets over het kinderdagverblijf en hoe wij werken. 
We vertellen over de dagindeling en over activiteiten. 
De sollicitatiegesprekken worden gevoerd door Simone Hak, directrice of Rosanne de Niet 
BPV-begeleider. We vertellen over de dagindeling en laten uit het pedagogisch beleidsplan de 
pagina's "gestructureerd overleg", "oudercontact", "stagiaires, wat willen wij", 
"dagprogramma en dagindeling" en "voorbeelden activiteiten" lezen of we nemen dat 
mondeling door. We vragen naar de verwachtingen en ervaringen van de leerling. 
Verder bespreken we de werktijden en vakanties. 
Als er al een BPV map is nemen we die door. 
De stageovereenkomst wordt doorgenomen en ondertekend. 
Na dit sollicitatiegesprek wordt een afspraak gemaakt voor de eerste stagedag. 
We bespreken de werktijden van de eerste dag, lunchafspraken en eventuele pauzes. 
 
Wij staan open voor allerlei verschillende leerlingen. VMBO, MBO of andere opleidingen. 
Dan is het wachten op de aanvang van een periode die hopelijk onvergetelijk, leerzaam en 
heel gezellig is voor de leerling en voor De Regenboog. 
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Administratie 

De administratie van chr. Kinderdagverblijf De Regenboog is in handen Arco Verheij. 
Hij is tevens de boekhouder/accountant van het bedrijf Esco uit Papendrecht 
(www.esco-online.nl). 
Jacqueline de Lange verzorgt de rekeningen. 
Eenmaal per jaar bespreekt de directeur met Arco Verheij de jaarrekening en wordt er vooruit 
gekeken naar het komende jaar. Hij geeft advies hoe we met deze jaarrekening om moeten 
gaan en geeft op deze avond een goede uitleg.  
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Klachtenprocedure 
 

 Stap 1: 
De eerste stap is met een serieuze klacht naar de leidsters toegaan. 
Aangezien wij een kleinschalig kinderdagverblijf zijn en daarom hele "korte lijnen" hebben 
en de eigenaresse fulltime op de groep staat is er een vertrouwensband tussen ouders en 
leidsters. 
Ouders hebben bewust gekozen voor een mooie locatie en vaste leidsters. 
We zien dit niet als werk, maar als een soort "missie” die we altijd met veel overtuiging en 
vele uren onder en na werktijd vervullen. 
Er is bij ouders, mede gezien onze jonge leeftijd en flexibele instelling absoluut geen schroom 
om met een klacht naar ons toe te komen. 
De ervaring leerde dat er geen onoverkomelijke problemen zijn geweest en dat we altijd in 
goed overleg tot oplossingen kwamen/komen. 
 

 Stap 2: 
De oudercommissie. 
De oudercommissie heeft zich beschikbaar gesteld om klachten te willen behandelen wanneer 
leidsters en ouders er niet uitkomen. 
Ouders worden geïnformeerd via De Regenboognieuwsbrief en op 10-minutengesprekken. 
De commissie staat geheel open en wil klachten objectief behandelen. 
Dit met de voorwaarde dat de kachten schriftelijk worden ingediend en natuurlijk altijd met 
de voorkeur dat ouders gewoon met de leidsters kunnen en willen praten. 
 

 Stap 3 
Christelijk kinderdagverblijf De Regenboog is aangesloten bij de  
Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. 
 
SKK 
Postbus 398, 3740 AJ Baarn. Telefoon 0900-0400034 
Ouders zijn hiervan op de hoogte gesteld via een folder van de Stichting Klachtencommissie 
Kinderopvang. 
Nieuwe ouders worden hiermee bekend gemaakt tijdens het intake-gesprek. 
Regelmatig zetten wij het adres en een korte inhoud van deze stichting 
op het nieuwsbord in de hal. 
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Geschillencommissie 
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Oudercommissie 
De oudercommissie van Chr. Kinderdagverblijf De Regenboog vergadert minstens vier keer 
per jaar. Ieder jaar is er een Open Dag op het kinderdagverblijf die georganiseerd wordt door 
de leidsters, samen met de oudercommissie. 
De telefoonnummers van de leden van de oudercommissie zijn bij alle andere ouders bekend, 
En deze namen staan regelmatig op het nieuwsbord in de hal.  
Als een ouder uit de oudercommissie wil, is het de bedoeling om dat minstens een maand van 
te voren aan te geven. 
Het spreekt vanzelf dat wanneer een kind vier wordt zijn/haar ouder de betrokkenheid bij het 
kinderdagverblijf verliest en dan ook geen deel meer neemt aan de oudercommissie. 
De oudercommissie heeft geheimhoudingsplicht en zijn daar allen van op de hoogte. 
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Reglement van de oudercommissie  

 
Grondslag reglement oudercommissie 
 
De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht en geeft die oudercommissie 
verzwaard adviesrecht op diverse punten. De Wet kinderopvang stelt verder bepaalde eisen 
aan de samenstelling van de oudercommissie en aan het reglement van de oudercommissie. 
 
Daar waar het eisen uit de Wet kinderopvang betreft wordt dit tussen haakjes aangegeven. 
Van deze eisen mag niet neerwaarts worden afgeweken.  
 
Het reglement voor de oudercommissie wordt vastgesteld door de houder. Wijziging van het 
reglement behoeft instemming van de oudercommissie (Wk art 59). 
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1. Begripsomschrijving   
Kinderopvangorganisatie: rechtsvorm of organisatievorm waar één of meerdere 

kindercentra en gastouderbureaus onder vallen; 
Houder:* degene die een kindercentrum of gastouderbureau exploiteert 
Kindercentrum: een voorziening gehuisvest in één gebouw, waar kinderopvang 

plaatsvindt anders dan gastouderopvang;  
Vestigingsmanager:** de medewerker die belast is met de leiding van het  
    kindercentrum; 
Beroepskracht:  degene die werkzaam is bij een kindercentrum en is belast met 
    de verzorging en opvoeding van kinderen; 
Ouder: een persoon die een huishouding voert waartoe het kind behoort 

op wie de kinderopvang betrekking heeft; 
Oudercommissie: de commissie, bedoeld als in artikel 58 van de Wet 

Kinderopvang, functionerend in het verband van een 
kindercentrum van de kinderopvangorganisatie, op een wijze 
zoals in dit reglement is beschreven; 

Leden:    leden van de oudercommissie; 
 
* De Wet kinderopvang spreekt consequent over” houder”. Het is aan de kinderopvangorganisatie aan wie zij de 
in de wet genoemde taken van de houder delegeert. 
** Door de houder kan ook een ander persoon dan de vestigingsmanager aangewezen worden als 
contactpersoon van het kindercentrum voor de oudercommissie. 

 
2. Doelstelling 
De oudercommissie stelt zich ten doel de belangen van de kinderen en de ouders van het 
kindercentrum waar de oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en 
de ouders te vertegenwoordigen. 
 
3. Samenstelling 
 
1) Uitsluitend ouders, zoals omschreven in artikel 1 van dit reglement kunnen lid zijn van de 

oudercommissie (Wk art 58 lid 2);  
2) Maximaal één ouder per huishouden kan lid zijn van de oudercommissie; 
3) Personeelsleden, leden van het Bestuur, leden van de Raad van Toezicht en leden van de 

Directie van de kinderopvangorganisatie kunnen geen lid zijn van de oudercommissie, 
ook niet indien zij ouder zijn van een kind dat het kindercentrum bezoekt (Wk art 58 lid 
3); 

4) De oudercommissie bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. 
 
4. Totstandkoming en beëindiging van het lidmaatschap 
 
1) Indien er vacatures zijn in de oudercommissie dan roept de oudercommissie ouders op 

zich kandidaat te stellen; kandidaatstelling kan schriftelijk of mondeling geschieden; 
2) Indien het aantal kandidaten het aantal beschikbare zetels niet overtreft, worden alle 

kandidaten op de eerstvolgende vergadering van de oudercommissie benoemd; 
3) Indien zich meer kandidaten melden dan er zetels beschikbaar zijn, kiezen de zittende 

leden uit de aangemelde kandidaten.  
Criteria hierbij zijn ondermeer continuïteit (welke kandidaat  heeft het jongste kind en kan daardoor het 
langste lid blijven) en evenwichtige samenstelling van de oudercommissie. 

4) Oudercommissieleden zijn onbeperkt herkiesbaar;  
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5) Het lidmaatschap van de oudercommissie eindigt bij periodiek aftreden, bij bedanken, bij 
ontslag door de oudercommissie, bij overlijden en wanneer de ouder geen kind meer heeft 
dat gebruik maakt van kinderopvang op het kindercentrum;  

6) Bij aftreding van alle leden van de oudercommissie draagt de houder zorg voor de 
verkiezing van een nieuwe oudercommissie. 

 
5. Werkwijze oudercommissie 
 
De oudercommissie bepaalt zelf haar werkwijze (Wk art 58 lid 4) en legt deze schriftelijk vast 
in het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement bevat geen regels die in strijd 
zijn met hetgeen de Wet kinderopvang bepaalt. 
 
6. Verzwaard Adviesrecht oudercommissie 
 
De houder stelt de oudercommissies conform Wk art 60 lid 1 in de gelegenheid advies uit te 
brengen over elk voorgenomen besluit dat de organisatie betreft, inzake: 

a) De uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de houder met betrekking tot: 
I. aantal kinderen per leidster 

II. groepsgrootte 
III. opleidingseisen beroepskrachten 
IV. inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding 

b) Pedagogisch beleidsplan; 
c) Voedingsaangelegenheden; 
d) Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid; 
e) Openingstijden; 
f) Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden 

van de klachtencommissie; 
g) Wijziging van de prijs van de kinderopvang. 
h) Spel en ontwikkelingsactiviteiten 

 
7. Ongevraagd advies 
 
De oudercommissie is bevoegd de houder ook ongevraagd te adviseren over de onderwerpen 
waarop de oudercommissie adviesrecht heeft (Wk art 60 lid 3). 
 
8. Adviestraject 
 
1) De adviestermijn voor de oudercommissie bedraagt vier weken, met dien verstande 

dat het advies kan worden meegenomen bij het te nemen besluit; 
2) In overeenstemming tussen de houder en minimaal twee leden van de 

oudercommissie, waaronder de voorzitter, kan voor zeer dringende adviesaanvragen een 
kortere maximale adviestermijn worden afgesproken; 

3) Indien binnen de adviestermijn geen advies aan de houder wordt gegeven, wordt de 
oudercommissie verondersteld positief te adviseren; 

4) De houder geeft de oudercommissie tijdig en desgevraagd mondeling en/of schriftelijk 
alle informatie die de oudercommissie redelijkerwijs voor de vervulling van haar taak 
nodig heeft (Wk art 60 lid 4); 
Pas vanaf het moment dat aan deze volwaarde is voldaan, gaat de termijn genoemd in 8.1 en 8.2 in. 
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5) De houder mag alleen afwijken van een advies van de oudercommissie indien hij 
mondeling en/of schriftelijk en gemotiveerd kan aangeven dat het belang van de 
kinderopvang zich tegen het advies verzet (Wk art 60 lid 2); 

6) De houder geeft maximaal vier weken na het verkrijgen van het advies van de 
oudercommissie mondeling en/of schriftelijk aan of het advies van de oudercommissie al 
dan niet gevolgd wordt. 

 
9. Overige taken en bevoegdheden van de oudercommissie 
 
De oudercommissie: 

a) fungeert als aanspreekpunt voor ouders; 
b) heeft de bevoegdheid de vestigingsmanager zo vaak als zij in onderling overleg 

overeenkomen, te verzoeken deel te nemen aan (een gedeelte van) de vergadering van 
de oudercommissie; 

c) kan het GGD inspectierapport opvragen bij de vestigingsmanager; 
d) levert op verzoek een inbreng op ouderavonden en themabijeenkomsten; 
e) zorgt voor goede en heldere informatieverstrekking aan de ouders over de activiteiten 

van de oudercommissie. 
 
10. Facilitering oudercommissie 
 
1) De houder faciliteert de oudercommissie via:  

a. het lidmaatschap van een belangenvereniging 
b. het beschikbaar stellen van vergaderruimte incl. koffie/thee 
c. het beschikbaar stellen van kantoorartikelen en kopieerfaciliteiten 

 
2) Op verzoek van de oudercommissie kan de houder (financiële) middelen beschikbaar 

stellen voor:   
a. het (mede) organiseren van één ouderavond per jaar 
b. het bijwonen van een congres 
c. het kunnen deelnemen aan een specifieke training voor de oudercommissie 

 
11. Geheimhouding 
 
1) Op de leden van de oudercommissie rust, inzake van hetgeen hen uit hoofde van hun 

lidmaatschap ter kennis is gekomen, in beginsel geen geheimhoudingsplicht.  
2) Een geheimhoudingsplicht bestaat wel in de hieronder beschreven situaties: 

a. Informatie en stukken kunnen alleen aangeduid worden als vertrouwelijk, wanneer 
het gegevens van privé-personen betreft of wanneer het gegevens betreft die het 
economisch belang van de kinderopvangorganisatie kunnen schaden (Wet 
bescherming persoonsgegevens). 

b. Ook de oudercommissie kan verzoeken om geheimhouding van informatie of 
inlichtingen die schriftelijk of anderszins ter kennis van de houder worden 
gebracht.  

3) Verzoeken tot geheimhouding dienen te worden gemotiveerd. Waar mogelijk geeft de 
houder of de oudercommissie aan welke tijdsduur aan de geheimhouding verbonden is. 
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12. Wijziging van reglement 
 
Het besluit tot wijziging van het reglement behoeft instemming van de oudercommissie (Wk 
art 59 lid 5). 
 
   
13. Klachten van de oudercommissie 
Indien de oudercommissie een klacht heeft, of er een geschil is ontstaan tussen chr. KDV De 
Regenboog en de oudercommissie, geeft De Regenboog er de voorkeur aan om eerst tot een 
passende oplossing te komen. 
Als dit niet lukt of als de ouder dat wenst kan zij zich richten tot de klachtenkamer van de 
SKK. De Regenboog is aangesloten via nr. 1041. 
(info@klachtkinderopvang.nl/www.klachtkinderopvang.nl) 
 
 
 
 
 
 
 
Handtekening voorzitter oudercommissie:   Handtekening houder: 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: november 2017                                       Datum: november 2017 
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Informatie naar ouders 
 

Intakegesprek 

Na telefonisch contact met de nieuwe ouder maken we een afspraak voor een intake gesprek. 
We proberen dit te plannen om 10.00 uur en 15.00 uur omdat we dan de rust in de groep 
houden. De kinderen zitten dan namelijk aan tafel. 
Tijdens dit gesprek komen de volgende punten aan de orde: 

 Welke dagen het kind gaat komen 
 Het wenbeleid 
 De prijs 
 Het dagritme 
 Dat baby’s hun ritme van thuis volgen 
 Welke leidsters er op de groep staan 
 Dat we een pedagogisch beleidsplan hebben en zij die in mogen zien 
 Welke activiteiten wij doen 
 Respect voor onze signatuur 
 Hoe we omgaan met straffen en belonen 
 Hoe het groepsproces werkt 
 Dat we een oudercommissie hebben 
 We geven een rondleiding (keuken, slaapkamer, groepsruimte, buitenspeelplaats) 

Na afloop van dit gesprek geven wij een inschrijfformulier mee en een informatieboekje waar 
we ook nog iets over de inhoud zeggen. De inschrijving is compleet als ze het 
inschrijfformulier en het inschrijfgeld ingeleverd hebben. 
 
Het wenbeleid 
Kinderen komen enkele weken na de geboorte een keertje “op de koffie”met hun moeder 
en/of vader. Dan spreken we een gratis wenochtend of middag af. (09-13.00 uur of 13.00-
17.00 uur) 
Als ouders meerder keren willen wennen voordat de “echte” opvang start mag dit altijd, maar 
zij moeten dit dan zelf betalen. 

Informatieverstrekking 

Mandjes 

Ieder kind heeft een eigen mandje met zijn of haar naam erop. In dit mandje kan men een 
extra setje kleren doen. Ook vinden ze in dit mandje de rekeningen, knutselwerkjes, 
nieuwsbrieven en andere informatie. De mandjes staan op de planken in hal boven de 
kapstokken van de kinderen.  
 
Nieuwsbord 
Op het whiteboard in de hal kunt u lezen wat wel zoal doen aan activiteiten. Ook de 
verjaardagen van de maand en leuke uitspraken van de kinderen zijn daar te vinden. Op dit 
bord worden ook belangrijke nieuwtjes en mededelingen vermeld. 
 



 Christelijk Kinderdagverblijf De Regenboog 

Pedagogisch beleidsplan 45

Prikbord  
Op het prikbord boven de commode hangen geboortekaartjes van de nieuw geboren baby’s 
van de Regenboog. Ook hangen er op of aan het prikbord de gevonden voorwerpen zoals 
haarspeldjes of kledingstukken. 

E-mail 

De Regenboog heeft een eigen e-mail adres:  kdvderegenboog@outlook.com 
Via deze mail versturen wij foto’s of informatie. Ouders mogen ook vragen naar dit adres 
sturen. Wij zullen dan proberen om ze zo snel mogelijk te beantwoorden.  

Mededelingenbord  
Op het whiteboard in de hal kunnen ouders lezen wat we zoal doen aan activiteiten. Ook de 
verjaardagen van de maand en leuke uitspraken van de kinderen zijn daar te vinden. Op dit 
bord worden ook belangrijke nieuwtjes en mededelingen vermeld. 
 
Website/facebook 
Alle gegevens zijn ook te vinden op onze website. 
Deze website is vooral bedoeld voor nieuwe ouders en daarom staat er vooral informatie op. 
Ook kan er via de website een contactformulier worden ingevuld voor vragen.  
Via Facebook zijn we ook te vinden en daar worden regelmatig foto’s vertoond waarop we 
verschillende activiteiten en nieuwtjes willen laten zien. In verband met de privacy van onze 
kinderen worden de kinderen onherkenbaar op alle foto’s gezet. 
Website: www.kdv-deregenboog.nl 
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10 minuten gesprek 

Een keer in het jaar hebben wij een 10 minuten gesprek met de ouders. Tijdens dit gesprek 
wordt gevraagd of de ouders een jaarlijkse overeenkomst willen invullen. In de jaarlijkse 
overeenkomst kunnen de ouders invullen of het kind met ons mee mag wandelen of mee mag 
met de auto in een veilig zitje, hoe het kind slaapt met of zonder speen enz. 
Ook wordt tijdens dit gesprek naar de tevredenheid over het kinderdagverblijf gevraagd. De 
meeste tijd wordt besteed met informatie over hoe het kind meedraait in de groep, of er 
punten in de ontwikkeling zijn die opvallen. Aan het eind van het gesprek is er tijd voor 
vragen. 
 
Overige informatie kunnen de ouders vaak ook vinden op een a4 die wij op de deur hangen 
met een oproepje of een vraag. 
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Leidsters 
 
Simone Hak, eigenaresse      
Els  
Priscilla 
Rosanne 
Wieneke 
Jantine  
Invalkracht: Gerdine 
 
Leidster- kind ratio 
 
Op De Regenboog hanteren wij de beleidsregels van de leidster-kind ratio zoals ze zijn 
vastgesteld. 
 
Gedurende drie uur per dag mogen er minder leidsters op de groep zijn dan wat de leidster-
kind ratio aan geeft. 
Op De Regenboog maken wij hier minder dan drie uur gebruik van. 
De kinderen komen bij ons tussen 7.30-9.00 uur binnen zodat je als leidster het eerste half 
uur/uur alleen mag staan. 
We zijn om 17.30 uur altijd nog met twee leidsters, terwijl dat kleine aantal kinderen ook door 
een leidster verzorgd mag worden. 
Tussen de middag maken wij hier wel gebruik van door de pauze`s, maar niet meer dan 
anderhalf uur. 

 
BKR. De beroepskracht-kindratio is de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het 
aantal aanwezige kinderen in de kinderopvang. De beroepskracht-kindratio hangt af van de 
leeftijdsopbouw in de groep. 
 
1ratio.nl- Rekentool beroepskracht-kindratio BKR 
met deze rekentool kunnen wij het aantal wettelijk verplichte beroepskrachten berekenen. 

 
 
 
 
 
 
 


