Huishoudelijk reglement
Het landhuisje
In het huishoudelijk reglement kunt u informatie vinden over de dagelijkse gang van zaken binnen onze
kinderopvang.

Brengen en halen
De standaard openingstijden van onze opvang zijn van 07.00 uur tot 18.00 uur.
Kinderdagopvang gedurende de hele dag:
Brengen van kinderen: maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 8.30 uur
Gelieve de kinderen voor 8.30 uur te brengen , wij starten dan de dag op met Kiki en de kinderen
ervaren dit als een goed begin van de dag.
Ophalen van kinderen: maandag t/m vrijdag tussen 16.15 en 18.00 uur
Vanaf 16.00 uur zijn wij buiten, de tasjes van de kinderen hangen aan de kapstokjes.
Wij verzoeken u eerder dan de sluitingstijd uw kind op te halen, zodat er tijd overblijft om rustig de
overdracht van de dag te doen. Bent u er om 18.00 uur dan is de kans aanwezig dat de overdracht wat
minder uitgebreid is dan u van ons gewend bent.
Kinderdagopvang op alleen de ochtend:
Brengen van kinderen: maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 8.30 uur
Ophalen van kinderen: maandag t/m vrijdag tussen 12.00 en 12.30 uur
Kinderdagopvang op alleen de middag:
Brengen van kinderen: maandag t/m vrijdag tussen 12.30 en 13.00 uur
Ophalen van kinderen: maandag t/m vrijdag tussen 16.15 en 18.00 uur
Afwijken van deze tijden is mogelijk, wij hebben hier alle begrip voor. Wij vragen u wel om dit van te
voren aan te geven, zodat wij rekening kunnen houden met ons dagprogramma.
Wanneer uw kind opgehaald wordt door iemand anders, graag doorgeven via de whatsapp of
kindplanner met naam en foto.
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Graag doorgeven wanneer uw kind met vakantie is.
Gelieve vakanties door te geven via kindplanner.
Bij afmeldingen wegens privezaken graag even bellen.
Het tarief is gebaseerd op 50 weken ipv 52 weken, dit ivm de sluiting tussen kerst en oud & nieuw. Bij
afwezigheid betreft een vakantie dient de contributie doorbetaald te worden, gezien wij voor deze
periodes geen ander kindje kunnen plaatsen en u het plekje van uw kindje wilt behouden.

Opzeggen / wijzigen
Bij opzeggen en/of wijzigen van de opvang nemen wij een opzegtermijn van 1 maand in acht, met
ingang per de 1e van de maand.
VB: Als u op 20 januari opzegt – dan loopt de opvang door tot 1 maart.
Wijzigingen kunnen in overleg eerder, mocht dat mogelijk zijn.
Wij horen graag wat de reden van opzeggen is, maar wij horen nog liever wanneer u niet tevreden bent,
dan kunnen wij er nog iets aan doen. Want ook wij vinden de zorg van uw kind belangrijk.

Eten en drinken
Wij verzoeken ouders om de baby’s gevoed tijdens het breng-moment (7.00-9.00) te brengen. Tijdens
dit moment is het vaak lastig om in alle rust te voeden, terwijl de kleintjes hier wel behoefte aan
hebben. Daarbij vinden wij het belangrijk dat er nog een momentje thuis is voordat het babytje bij het
landhuisje wordt gebracht.
Zo is het ook een regel dat dreumesjes en peuters ontbeten hebben voordat zij hun dag beginnen bij
ons.
Het eten wordt gezien als een sociaal groepsgebeuren. Het gaat niet alleen om het eten maar ook om
het contact met elkaar. Het is een gezellig rustpunt op de dag waarbij aandacht wordt besteed aan
eenvoudige tafelmanieren en de ontwikkeling wordt gestimuleerd. Hierbij zijn de volgende regels
opgesteld, dit alles natuurlijk afhankelijk van de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind:
- Eerste boterham hartig (kaas, kipfilet, zuivelspread) , tweede boterham zoet (stroop, jam, pindakaas);
- Aan tafel blijven tot iedereen klaar is;
- Eerst even proeven voordat je roept dat je iets niet lust.
Het eten wordt niet aan de kinderen opgedrongen; eten hoort iets leuks te blijven. Al proberen we
kinderen wel te stimuleren hun bordje leeg te eten. Hierbij staat het prijzen van positief en het negeren
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van negatief gedrag voorop. We streven ernaar kinderen vanaf ongeveer 9 maanden uit een tuitbeker te
laten drinken en bij de 2e verjaardag willen we graag dat het een gewone beker is. Ten aanzien van het
eten wordt er rekening gehouden met diëten, allergieën, geloofsovertuigingen en met wat kinderen
echt niet lusten. De voedingsmiddelen worden wekelijks ingekocht. We zien er op toe dat beperkt
houdbare levensmiddelen tijdig weggegooid worden. Flesvoeding wordt één keer opgewarmd en na 1
uur weggegooid.

Slapen en rusten
De jongste kinderen gaan volgens hun eigen slaapritme naar bed, dit ritme wordt tijdens het
welkomstgesprek met de ouder(s) doorgesproken en kan ook worden genoteerd worden in kindplanner.
De oudere kinderen slapen in principe tussen 12.30 en 15.00 uur. Jonge kinderen slapen in ledikanten.
Kinderen ouder dan 3 jaar slapen op strechers.
Spenen en/of knuffels en slaapzakjes worden van thuis meegenomen en bij het landhuisje opgeruimd.
Slaapzakjes worden op vrijdag meegegeven zodat ze gewassen kunnen worden.

Kleding, verzorging en hygiëne
De ouders brengen het kind gewassen en gekleed naar de opvang en zorgen voor voldoende
reservekleding. Het kinderdagverblijf kan niet aansprakelijk gesteld worden bij verlies of beschadiging
van persoonlijk bezit. De ouders zorgen voor voldoende luiers voor hun kind. Handdoeken, washandjes,
slabben en verzorgingsproducten zijn ter beschikking in het kinderdagverblijf. Bijzondere
verzorgingsproducten brengen de ouders zelf mee. Door middel van simpele regeltjes worden de
kinderen van kleins af aan geleerd om te gaan met hygiëne, ook dit als onderdeel van de
zelfstandigheidtraining. We leren ze niet alleen handen te wassen als ze zichtbaar vies zijn, maar ook na
het plassen en vóór het eten.
Als uw kind in de luiers is, vragen wij 2 pakken billendoekjes aan het begin van de maand. Gelieve deze
aan de leidster van de groep te geven.

Feestjes
Wij streven naar gezonde voeding, wij willen u vragen om hier rekening mee te houden bij het feestje
van uw kind. De leidsters zorgen voor een mooie feestmuts en wij maken er een hele gezellige
verjaardag van!
Wij denken graag aan u tijdens uw verjaardag, gelieve uw geboortedatum te vermelden op het
inschrijfformulier.
Verder wordt er aandacht besteed aan Carnaval, Pasen, Sinterklaas en Kerst.
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Speelmateriaal
Wij besteden aandacht aan zuinig omgaan met materialen. Zo leren we de kinderen ook om speelgoed
eerst netjes op te ruimen voordat ze wat anders mogen pakken.
Speelgoed vanuit thuis meenemen is niet toegestaan, dit ivm de veiligheid.

Observatie
Gedurende het jaar worden kinderen door de groepsleidsters geobserveerd. Het uitgangspunt van deze
observatie is niet het opsporen van problemen, maar het doel van de observaties is het meten van het
welbevinden van het individuele kind binnen de groep. In geval van zorgen om een kind kan hetzelfde
instrument gehanteerd worden om een objectief beeld te krijgen van de (mogelijke) problematiek. Voor
een extra observatie buiten de gebruikelijke observatie wordt toestemming gevraagd aan de ouders.
Wij observeren via het systeem: Kindin

Corrigeren en belonen
Binnen de opvang worden kinderen op een positieve wijze benaderd en wordt door middel van
positieve aandacht het gewenste gedrag gestimuleerd. Door de groepssituatie waarin kinderen meestal
op vanzelfsprekende wijze meedoen met de groep is het corrigeren van kinderen veel minder een item
dan in de thuissituatie. Wanneer een kind toch negatief gedrag vertoont, wordt gekeken naar het
individuele kind en nagegaan wat de oorzaak van het gedrag zou kunnen zijn (niet lekker in zijn vel,
verveling, onzekerheid, wijziging in de thuissituatie, ontwikkelingsproblematiek). De pedagogisch
medewerkers kunnen op deze manier wellicht de oorzaak van het gedrag wegnemen of hier rekening
mee houden. Wij bieden de kinderen verzorging, aandacht en begeleiding in een gediplomeerde
omgeving. Hierdoor delen wij in de opvoeding met de ouders. De ouders zijn primair verantwoordelijk
voor de opvoeding van hun kind. Afstemming met de ouders over de opvoeding van hun kind is een
belangrijke basisvoorwaarde voor goede kinderopvang. Soms kan naar aanleiding van observaties
blijken dat de opvang moet worden aangepast. Wij doen dit graag in overleg met de ouders. Wanneer
een kind na een waarschuwing negatief gedrag blijft vertonen, zal de pedagogisch medewerker het kind
op ooghoogte (gehurkt) op rustige, duidelijke wijze aan spreken en het daarbij ook aan kijken. Bij
herhaling kan het kind zonodig voor korte duur op een bepaalde plek neergezet worden om hem/haar
even uit de bestaande situatie te halen. Er wordt zo kort mogelijk aandacht besteed aan het negatieve
gedrag en het kind wordt eventueel afgeleid om te voorkomen dat het op deze manier steeds negatieve
aandacht krijgt. Tegelijkertijd wordt positief gedrag (door complimenten) gestimuleerd. Wij vinden het
belangrijk om ouders een terugkoppeling te geven over het gedrag van het kind.
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Verschonen, toiletgang en zindelijk worden
Wij werken met vaste verschoonrondes (bijvoorbeeld voor en/of na het slapen, voor het ophalen), maar
laten een kind nooit met een vieze luier lopen tot 'het moment'. Volle plasluiers en stinkende
poepbroeken worden altijd direct verschoond! Zindelijkheid is een grote stap op weg naar
zelfstandigheid. Van jongs af aan maken we de kinderen vertrouwd met luiers, potjes en de wc.
Kinderen worden naar behoefte op de WC gezet. Zo wordt verschonen/ plassen op de wc een steeds
terugkerend gezamenlijk gebeuren waarbij de grotere kinderen een voorbeeld zijn voor de kleintjes. Wij
gaan er vanuit dat het kind zindelijk wordt als het daar zelf aan toe is. Vanaf het moment dat de leidster
merkt dat het kind hier bewuster mee omgaat speelt zij hier op in. Dit gebeurt o.a. door het prijzen van
de plasjes op de wc en regelmatig te vragen of het kind moet plassen. Hierbij vinden wij het belangrijk
om dit in overleg met de ouders te doen. Mocht een kind van 3,5 jaar nog niet bewust bezig zijn met
zindelijk worden, dan zal hier vanuit de leidsters meer aandacht aan worden besteed. Het kind zal vaker
op de wc gezet worden en gestimuleerd worden daar ook iets op te doen. De nadruk zal altijd blijven
liggen op het prijzen van positief gedrag en het negeren van negatief gedrag. Het kind zonder luier laten
gebeurt altijd in overleg met de ouders.
Wij verzoeken u om kinderen met een schone luier te brengen, zo zorgen wij er ten alle tijden voor dat
de kinderen schoon opgehaald worden.

Beeldmateriaal
Het is niet toegestaan om foto’s binnen de kinderopvang te maken van kinderen, anders dan uw eigen
kind. De foto’s die gemaakt worden, worden gemaakt door het personeel van het landhuisje en worden
via e-mail naar de ouders verzonden.
Wanneer het niet wenselijk is wanneer er foto’s voor sociaal media worden gebruikt, dit graag aan te
geven bij inschrijving.

Omgaan met zieke kinderen
De dagopvang is niet berekend op de opvang van zieke kinderen. Wordt het kind in de dagopvang ziek
dan wordt de ouder verzocht het kind te komen ophalen. De beslissing of een kind in de groep kan
blijven wordt genomen door de groepsleidster. Hierbij staat het belang van het kind altijd voorop. Een
ziek kind heeft extra aandacht en vaak ook extra verzorging nodig. Dit kunnen we bij de dagopvang vaak
niet geven zonder dat het ten koste gaat van de aandacht voor de andere kinderen. In het algemeen
geldt dat een kind moet worden opgehaald, als:
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1 Het kind te ziek is om aan het dagprogramma mee te doen;
2 De verzorging te intensief is voor de leidster;
3 Het de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt. In het onderstaande schema staat voor de
meest voorkomende ziekteverschijnselen aangegeven wanneer voor ons (op grond van bovengenoemde
3 punten) deze grens bereikt is;
Ook kan het voorkomen dat een kind zich duidelijk ‘niet lekker’ voelt, zonder dat het zichtbaar iets
mankeert. Ook in dat geval zal de ouder gebeld worden. In overleg tussen ouder en leidster zal beslist
worden of het kind gehaald moet worden.
Het is noodzakelijk om besmettelijke ziektes die thuis geconstateerd worden, bij ons te melden.

Ziekte Verschijnselen
Ziekte:
Diaree

Verschijnselen:
Meer dan drie dunne luiers

Hoofdluis

Kleine beestjes en eitjes in het
haar
Tempratuur hoger dan 38.5

Koorts

Apenpokken

infectie v/d huid, blaasjes, gelige
korst.

Ontstoken ogen

Rode ogen, opgezette oogleden,
gele/groene pus
Rode bultjes waarop blaasjes
ontstaan.

Waterpokken

Wormpjes

Kleine witte wormpjes in
ontlasting, jeuk aan anus

Het kind gaat naar huis als:
- Als het kind niet kan en
wil spelen
- Na 3 complete
verschoningen
- Dunne, bloederige
ontasting
- Het kind mag komen als
het behandeld wordt
- Als het kind niet kan en
wil slapen
- Als het kind hangerig is
en alleen maar bij de
leidster wil
- Als plekken afgedekt zijn
en behandeld worden
met zalf of antibiotica
mag het kind komen.
- Kindje mag na
doktersbezoek komen
- Als het kind niet kan of
wil spelen
- Als het kind alleen maar
bij de leidster wil
- Als het kind behandeld
wordt mag het komen
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Ziekmelden van uw kind graag telefonisch of via de email: info@hetlandhuisjebonaire.com
Betreft COVID19 – Kinderen met neusverkoudheid, hoesten, niezen of koorts dienen opgehaald te
worden.
Betreft de maatregelen rondom COVID-19 is het niet toegestaan om binnen te komen.
.

Sluiting door derde
Bij een sluiting door een overheidsinstantie wordt de contributie doorbetaald zodat alle vaste lasten
betaald kunnen worden.
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