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Wat wij bieden
De peuterspeelgroep biedt uw kind een vertrouwde en veilige omgeving waarin uw
kind andere kinderen kan ontmoeten.
Op de peuterspeelgroep krijgt uw kind de mogelijkheid om andere kinderen te
leren kennen, samen te spelen en zichzelf te ontwikkelen. De peuterspeelgroep is
er voor kinderen vanaf 2 jaar tot aan de basisschoolleeftijd.
Bij het spelen leert uw kind respectvol en verantwoordelijk om te gaan met andere
kinderen, volwassenen en hun omgeving.
Bijzondere aandacht is er voor muziek, spel en bewegen.
Er wordt gewerkt aan goede aansluiting van de peuterspeelgroep naar de
basisschool, zodat we de kinderen een goede doorgaande lijn van
2 –12 jaar kunnen bieden. Hoewel de afstemming met de bassischool plaatsvindt,
is deelname aan de peuterspeelgroep voor iedereen mogelijk. Ook als u daarna
voor een andere basisschool kiest, bent u van harte welkom. Om de tijd bij de
peuterspeelgroep zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben we onderstaande
huisregels opgesteld. Deze regels gelden voor alle kinderen die bij de
peuterspeelgroepen van Landstede Kinderopvang worden opgevangen.
Afspraken die specifiek van toepassing zijn voor de locatie waar uw kind
opgevangen wordt, vindt u in de bijlage. Bij plaatsing van uw kind vragen wij u de
huisregels in acht te nemen.
Alle ruimte om te groeien
Wij laten ons inspireren door de pedagogische uitgangspunten van Reggio Emilia,
waarbij wij een gevarieerd aanbod aan activiteiten bieden. Natuurbeleving en
buiten spelen is belangrijk voor de gezondheid en ontwikkeling van uw kind. Wij
vragen u bij de kledingkeuze van uw kinderen hier rekening mee te houden.
Aanmelding
Voor opgave dient u een inschrijfformulier van peuterspeelgroep in te vullen. Alle
kinderen zijn welkom zolang het werkbaar is in de groep. Het groepsbelang gaat
voor het individuele belang van het kind. Dit ter beoordeling aan de directie.

Plaatsing en gewenning
Plaatsing van uw kind vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de
inschrijfformulieren. Kinderen waarvan broertjes of zusjes de peuterspeelgroep of
kinderdagopvang bezoeken en kinderen uit eenzelfde gezin worden met voorrang
geplaatst. Op het moment dat er plaats is voor uw kind krijgt u hiervan bericht en wordt er
een contract opgemaakt. Ongeveer een maand voordat uw kind de peuterspeelgroep
gaat bezoeken wordt er een intakegesprek gepland. Er wordt kennis gemaakt met de
ouders/verzorgers en het kind. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over de gang van
zaken bij de peuterspeelgroep. Tevens worden een aantal wenafspraken afgesproken,
zodat u en uw kind(eren) alvast aan de nieuwe situatie kunnen wennen. Tijdens de
wenperiode schenkt de pedagogisch medewerker extra aandacht aan het veiligheids- en
thuisgevoel van het kind.
Contact met de pedagogisch medewerker
Het is belangrijk dat ouders en pedagogisch medewerkers elkaar regelmatig informeren
over het gedrag van het kind, over het verloop van de opvang en zo nodig over
gebeurtenissen thuis. Het is noodzakelijk dat men respect heeft voor elkaars opvattingen
en met respect met elkaar omgaat. Tijdens het halen en brengen van de kinderen kunt u
informatie uitwisselen met de pedagogisch medewerker. Ongeveer 3 – 6 maanden na
plaatsing nodigt de pedagogisch medewerker de ouders/verzorgers uit voor een gesprek.
In dit gesprek wordt informatie uitgewisseld over het gedrag van uw kind, hoe het gaat bij
de peuterspeelgroep en eventuele gebeurtenissen thuis. Eén keer per jaar wordt een
oudermoment georganiseerd.
Weten wat uw kind meemaakt
Natuurlijk is het leuk om de tijd, die uw kind bij de peuterspeelgroep is, mee te beleven.
Daarom krijgen de peuters een mapje waarin tekeningen, foto’s en verhaaltjes van het
kind worden bewaard. U kunt dit mapje regelmatig inzien.
Opzegtermijn en wijzigingen
Opzeggingen en vermindering van uren dienen schriftelijk te worden doorgegeven aan de
afdeling planning & plaatsing.
Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.
Bij annulering van de plaatsing geldt een annuleringstermijn. Wanneer de
annuleringstermijn de overeengekomen ingangsdatum overschrijdt, betaalt de ouder de
periode van overschrijding.
Prijswijziging
Landstede Kinderopvang behoudt zich het recht voor om op grond van gestegen kosten
over te gaan tot een prijsverhoging. Een dergelijke verhoging zal tenminste een maand
van te voren schriftelijk aan de ouder/verzorger worden meegedeeld.
Betaling facturen
De betaling van de maandelijkse facturen worden voor het einde van de lopende maand
voldaan, middels een automatische incasso. Wanneer er geen automatische
incassomachtiging wordt afgegeven zal er maandelijks op de factuur € 5,-administratiekosten worden berekend.
Afwezigheid
Wanneer uw kind(eren) niet komt/komen, bijvoorbeeld door ziekte, vakantie of andere
omstandigheden, dient u dit mee te delen aan de pedagogisch medewerker. In alle
gevallen blijft de betalingsverplichting gelden.

Ophalen van uw kind
Bij plaatsing kunt u doorgeven door wie uw kind(eren) wel of niet gehaald
mag/mogen worden. Wanneer een kind een enkele keer door iemand anders dan
de ouders/verzorgers zal worden opgehaald, dient u de pedagogisch medewerker
daarover van tevoren te informeren.
Ziekte
Kinderen met koorts en/of een besmettelijke ziekte kunnen niet worden toegelaten
op de peuterspeelgroep. Indien een kind veel zorg nodig heeft kijken we of het
kind kan blijven of niet De richtlijnen van de GGD zijn ons uitgangspunt bij ziekte.
Wordt uw kind tijdens het bezoek aan de peuterspeelgroep ziek, dan nemen wij
contact met u op en beoordelen of het nodig is dat uw kind opgehaald wordt. De
leidinggevende van de peuterspeelgroep behoudt zich het recht voor bij de GGD
advies te vragen, het geen bepalend is voor het nemen van eventuele
maatregelen. In geval van ernstige ziekte of een ongeval wordt de huisarts
ingeschakeld; vanzelfsprekend wordt u direct gewaarschuwd.
Bereikbaarheid ouders/verzorgers
Bij plaatsing van uw kind vragen we u om een telefoonnummer, waar u tijdens de
peuterspeelgroep tijd te bereiken bent en een contactadres. Mutaties, zowel van
telefoonnummers als van adres, dienen direct aan ons te worden doorgegeven.
Verantwoordelijkheid
Zodra de kinderen de peuterspeelgroep verlaten met de ouders of verzorgers,
draagt de leiding geen verantwoordelijkheid meer bij eventuele ongelukken of
schade.

Uitgangspunten
Bij Landstede kinderopvang werken we vanuit de waarden van Landstede:
Talentontwikkeling
Respect
Ontmoeting
Zingeving
Verantwoordelijkheid
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