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Informatieboekje Peutergroep De Zwanekindjes 2017

Een impressie van de peutergroep………………………
Als de ochtend begint komt elk kind met zijn ouder eerst een bolletje deeg bij de juf halen.
Het eerste contact is gemaakt en de ouder kan nog even wat vertellen als dat nodig is. De
kinderen zoeken een plekje aan tafel om lekker te gaan zitten kneden. Het ene kind is vol
verwondering dat zijn bolletje een muis geworden is of kijkt juffie aan door het gaatje in zijn
deeg en weer een ander zit vooral te kijken. De ouders blijven er nog even bij staan, dan zingt
de juf een lied passende in het jaargetijde. Kabouter Tomte vertelt wie er deze dag prinsje
of prinsesje mag zijn (De betreffende ouder doet na de ochtend de afwas). Dan zingen we van
het vuurmannetje en gaat de zwaaikaars aan. Na een laatste knuffel en een zwaai gaat de
deur van de klas dicht en zijn we nog lekker met onze handen bezig, dit maakt het afscheid
voor veel kinderen makkelijker. Nadat onze klasse kabouter iedereen persoonlijk goede
morgen heeft gewenst gaan de kinderen spelen in de klas.
De ruimte waar de kinderen spelen is warm van kleur en gezellig ingericht. Het speelgoed is
gemaakt van hout, katoen, zijde en andere natuurlijke materialen. Overal zijn knusse plekjes,
hoeken en huisjes om alleen of met een vriendje of vriendinnetje te spelen.
Er is er een houten huisje met een katoenen lap als dak. In het huisje zitten wat kinderen;
het ene kind roert in een pannetje met kastanjes, een ander zit met een popje in de armen en
zingt zachtjes een slaapliedje. Ergens anders verzamelt een kind potjes, bordjes en lepels om
alles in een tasje te doen. Even later liggen de spullen verlaten op de grond; het kind is op weg
naar het volgende spel.
Een paar andere peuters hebben kisten en stoeltjes bijeengeschoven en zitten daar nu
middenin en bovenop. Een vriendje draait aan een rond stuk hout als stuur. Ze zwaaien en
zingen naar juf: “Wij gaan naar Engeland, dáág goede reis”. Juffie stopt even met haar
werkzaamheden en zwaait terug.
Kinderen van twee en drie jaar bijeen in een gezellige en veilige ruimte. Ze spelen, ontdekken
en doen allerlei belangrijke ervaringen op.
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Informatieboekje Peutergroep de Zwanekindjes
Na een sfeerbeeld vindt u in dit informatieboekje informatie over de Peutergroep De
Zwanekindjes waarbij aandacht wordt besteed aan:
- algemene informatie;
- pedagogische visie en achtergronden;
- accommodatie en inrichting;
- betrokkenheid van de ouders;
- aanmelding en financiën;
- klachtenprocedure.
Aangezien de peutergroep valt onder de Wet Kinderopvang wat betreft kwaliteitseisen,
financiering etc., zijn de algemene voorwaarden vanuit de branche van toepassing, die u kunt
vinden op de website. Tevens kennen we een huishoudelijk reglement, waarin aanvullende
regels rondom de peutergroep zijn beschreven. Het huishoudelijk regelement is op te vragen
bij de peutergroep.

Algemene informatie
Samenvatting algemene gegevens:
- naamgeving
: peutergroep De Zwanekindjes
- naam houder
: stichting Istia/Vrijeschool De Zwaneridder
- registratienummer landelijk register
: 533091482
- aantal stamgroepen
:2
- aantal kindplaatsen / groepsgrootte
: 32 / max. 16 kinderen per groep
- leeftijd kinderen
: vanaf 2-2,5 jaar tot 4 jaar
- kind-leidster ratio
: 1 beroepskracht op maximaal 7 kinderen
- dagelijkse inzet beroepskrachten
: 2 (vaste leidsters per dag – rooster)
- eisen beroepskrachten
:
alle beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals in de
CAO Kinderopvang opgenomen is en zijn in het bezit van een geldige Verklaring
omtrent het gedrag (VOG)
- openingstijden maan- t/m vrijdag
: 8.30 uur tot 13.00 uur
: (programma tussen 8.30 uur tot 12.45 uur)
: 8.30 uur tot 16.00 uur
: (1 groep bij voldoende aanmelding)
- aantal m2 groepsruimte
: 64 m2
- aantal m2 buitenruimte (aansluitend)
: ca 200 m2
- website
: www.zwaneridder.nl
- adres
: Arboretumlaan 1, 6703 BD Wageningen
- telefoon
: 0317-412027
- email
: info@zwaneridder.nl
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Algemene beschrijving De Zwanekindjes
De Zwanekindjes is een peutergroep, die gevestigd is in het gebouw van de Vrije School De
Zwaneridder in Wageningen. Peutertjes kunnen geplaatst worden vanaf 2/2,5 jaar. Gedurende
twee of meer ochtenden per week bezoeken de jongsten de peutergroep.
De inrichting van de ruimte en benaderingswijze van de peuters zijn ontleend aan de
opvoedkundige uitgangspunten die De Zwaneridder ook hanteert. De visie op kinderen en hun
ontwikkelingsgang gaat uit van een mensbeeld, dat zijn oorsprong heeft vanuit de
antroposofie. Naast de pedagogische ideeën die aan de Vrije Scholen ten grondslag liggen
worden eigentijdse vakliteratuur en opvoedmethoden bestudeerd. Er wordt zoveel mogelijk
aangesloten op de wensen en behoeften van de hedendaagse tijd met behoud van de bewezen
kwaliteiten van deze begeleiding voor het jonge kind
De betrokkenheid van ouders bij de activiteiten van school en peutergroep is vanzelfsprekend
en juist een sterke basis van deze vorm van onderwijs, waar ook de actieve deelname van deze
ouders bij activiteiten en bij de organisatie zeer gewenst is.
In dit informatieboekje wordt nader ingegaan op de wijze waarop de peutergroep (en de
school) vorm geeft aan deze ouderparticipatie.

Peuters en kleuters
De peuter- en kleutertijd zijn belangrijke perioden. De vroegste ervaringen zitten het diepst.
Ze vormen de basis voor wat je als volwassene doet en voelt. In de peutergroepen en de
kleuterklassen zijn dag, week- en jaarritmen heel belangrijk. Ze geven vertrouwen en
veiligheid. Alle activiteiten hebben hierin hun plaats; het vrije spel, de feesten, het ritme van
de natuur, vertellen van verhalen, zingen van liedjes en uitbeelden van spelletjes. Kinderen
van verschillende leeftijden gedijen hierin, ieder naar eigen aanleg en tempo.
In die zin vormt de Peutergroep De Zwanekindjes een goede voorbereiding op het basisonderwijs zoals dat op De Zwaneridder gegeven wordt. Ouders/ verzorgers die zich nog
oriënteren op de keuze van de basisschool ervaren de tijd in onze peutergroep als een
plezierige periode en komen in de loop van de peuterjaren tot een schoolkeuze. Veelal gaan de
peuters door naar de kleuterklassen van onze school. Het contact met en overgang naar de
kleuterklassen verloopt op een gezellige en soepele wijze.

Informatieboekje Peutergroep De Zwanekindjes juni 2016

Pagina 4 van 20

Informatieboekje Peutergroep De Zwanekindjes 2017

Pedagogisch beleid
De kaders van het pedagogisch handelen zijn vastgelegd in een pedagogisch beleidplan, dat de
leidsters hanteren als basis voor hun handelen richting de kinderen. De benadering bestaat
kort gezegd uit in alles het goede voorbeeld geven, en liefdevol begrenzen. In dit
pedagogisch beleidsplan is ook beschreven hoe praktisch invulling gegeven kan worden aan
het beleid. Dit beleidsplan kan door ouders ingezien worden en kan opgevraagd worden bij de
peutergroep of de administratie van de school. In dit informatieboekje wordt met name
aandacht besteed aan een aantal “zichtbare” elementen uit dit beleidsplan, die bepalend zijn
voor de sfeer en kwaliteit op de peutergroep.

-

Dagritme

De ochtend begint al deeg knedend in de kring. Als alle kinderen aanwezig zijn en de ouders
afscheid hebben genomen, wordt ieder kind bij naam goedemorgen gewenst. Daarna wordt de
ochtendspreuk gezongen en dan begint het vrije spel. Dit duurt tot ongeveer 10.30 uur.
Hierna ruimen we alles op, en gaan we fruit en rijstwafels eten . We zingen en doen wat
handspelletjes. En dan is het heerlijk om een poosje buiten te spelen. Elke dag gaan we naar
buiten, ook als het minder mooi weer is. Zo voel je, zie je en ruik je alle elementen van de
seizoenen. We spelen in het eigen peutertuintje bij school, of we maken een wandeling. Als we
weer naar binnen gaan zingen we van voeten vegen en jas ophangen. Dan gaan we aan tafel om
van ons zelfgebakken broodje met honing te smullen. Tot slot sluiten we de ochtend af met
een verhaal en liedje. En dan mag het prinsje/prinsesje de deur openen en zijn de ouders er
weer na een fijne speelochtend.

-

Samen eten

De juf schilt het biologische fruit (dat door de ouders is meegegeven) en sommige kinderen
helpen met appeltjes wassen en stukjes maken. Na het vrije spel delen we dit aan tafel. Het
prinsje/prinsesje mag het ronddelen, leren delen vinden we belangrijk. Van biologisch meel
bakken we zelf ons brood. De peuters vinden het heerlijk om mee te helpen; kneden, rollen,en
als het brood in de oven gaat ruikt het al snel heel lekker in de klas. Na het buiten spelen
gaan we aan tafel en smullen we van de broodjes met stroop en honing. We drinken er thee
bij, en met feesten en verjaardagen drinken we sap. Gezamenlijk eten vraagt geduld,
aandacht, en doet o.a. ook een beroep op de smaakzintuigen. Hierbij beleeft het kind
eerbiedskrachten.

-

handelingsplan

Binnen de peutergroep wordt een handelingsplan gehanteerd dat zich specifiek richt op deze
leeftijdsgroep, maar ook zorg draagt voor een goede aansluiting met de kleuterklas van de
Vrije School. Belangrijke elementen uit het leerplan zijn:

Vrije spel

Met het vrije spel wordt beoogd de lichamelijke en de zintuiglijke ontwikkeling van de peuters
te stimuleren, de grove en fijne motoriek te oefenen en de fantasie in beweging te zetten.
Door het omgaan met elkaar in het spel wordt de sociale ontwikkeling geoefend; het gezond
gedrag wordt o.a. gestimuleerd door de warmte, de huiselijke omgeving en de speelmaterialen
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van natuurlijke materialen. De omgeving is huiselijk ingericht en geeft een gevoel van
geborgenheid. Door het gevoel van veiligheid en geborgenheid komt het kind tot spelen. Het
vrije spel wordt gekenmerkt door een sfeer van activiteit, harmonie, beweging, creativiteit,
ontmoeting en ontspanning.

Taal

In de peuterleeftijd ontwikkelen taal en spraak zich snel. De woordenschat breidt zich enorm
uit. De zinnen worden ingewikkelder. Kinderen vinden het leuk om te vertellen. De
peuterleidsters stimuleren het spreken, vertellen en luisteren in de dagelijkse omgang met de
kinderen.
Daarnaast besteden de peuterleidsters gericht aandacht aan taalontwikkeling door middel van
eenvoudige versjes, bewegingsspelletjes, verhaaltjes uit een boek of d.m.v. een
tafelvertelspel, en dergelijke.

Bewegingsspel
Uitgangspunt is het ontwikkelen van de grove en fijne motoriek van de peuter.
Het bewegingsspel is een geleide werkvorm, waarbij de peuterleidster samen met de peuters
in spelvorm (vaak in de kring) allerlei bewegingsvormen oefent. Het gaat om de bewegingen
van de ledematen die met allerlei gedichtjes, liedjes en verhaaltjes worden gedaan. Tijdens
het spel ervaren de kinderen tevens begrippen als hard en zacht en onder en boven en groter
en kleiner, en de samenhang tussen deze begrippen.

Muziek
Muziek vormt een vanzelfsprekend onderdeel van de ochtenden op de peutergroep. Zittend in
de kring komt eerst de kabouter de kinderen groeten, waarna, aangepast aan het seizoen,
verschillende versjes, liedjes en bewegingsspelletjes aan bod komen. Niet alleen in de kring
zingt de leidster liedjes, maar ook bij de overgangen van de verschillende activiteiten, zoals
opruimen, aan tafel komen, naar buiten gaan e.d. zingt de leidster liedjes. Hierdoor verloopt
de ochtend in een meer vanzelfsprekende stroom en hoeven ze minder op het hoofd
aangesproken te worden. Voor de maaltijd speelt de juf op de lier of xylofoon. En met
verjaardagen mogen de kinderen zelf muziek maken op allerlei instrumentjes.

Tekenen en schilderen
Kinderen houden van kleur. De allerkleinsten grijpen naar kleurige voorwerpen en onthouden al
snel wat ze gezien hebben. Kinderen vereenzelvigen zich met de kleur uit de omgeving en
worden daar sterk door beïnvloed. Een kind reageert op de ene kleur sterker en anders dan
op een andere kleur. Daarnaast beleven peuters tijdens schilderen de beweging meer dan de
vorm. Er is voor de kinderen de mogelijkheid om met water op een schoolbord te schilderen,
vol verwondering zien ze het drogen, en je kunt opnieuw ervaren.

Huishoudelijk werk
Net zoals thuis wordt er in de klas opgeruimd, gewassen, gestoft, geveegd en gebakken. De
kinderen helpen op een natuurlijke manier mee en na het vrije spel maken we met z’n allen de
klas weer netjes voordat we aan tafel gaan.
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-

Rondom het schoolgebeuren

Het ritme in het jaar kunnen de kinderen meebeleven door middel van de jaarfeesten. Deze
zijn sterk verbonden met de seizoenen. De jaarfeesten die met het kleine kind gevierd
worden, komen op een eenvoudige manier tot uitdrukking in liedjes, verhalen en spelletjes.
Ook het lokaal en de ‘seizoentafel’ worden versierd in de bijbehorende stemming en sfeer.
Er worden bekende en wat minder bekende feesten gevierd en elk kennen ze hun eigen
signatuur en gebruiken, zoals lantarens, palmpasenstokken, liedjes, verhalen, bloemen, fruit,
kringdansen en speciale maaltijden. Het feest beperkt zich niet tot die ene dag maar strekt
zich uit over weken van voorbereiden en na-beleven.
De jaarfeesten zijn:
Michael (herfst)
Sint Maarten
Advent
Sint Nicolaas (winter)
Kerstmis
Driekoningen
Maria Lichtmis
Carnaval/winterfeest
Palmpasen (lente)
Pasen
Pinksteren
Sint Jan (zomer)

29 september
11 november
4 zondagen voor Kerst
5 december
25 en 26 december
6 januari
2 februari
in de week voor Aswoensdag (= 40 dagen voor Pasen)
zondag voor Pasen
de zondag en maandag volgend op de eerste volle maan na het
begin van de lente
50 dagen na Pasen
24 juni

Aan de jaarfeesten kan tevens vanuit andere tradities en religieuze stromingen, zoals
bijvoorbeeld de islam, invulling gegeven worden. Ook in de viering van de verjaardagen komt
het jaarritme tot uitdrukking.
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Personeel
Ouders kunnen erop vertrouwen dat hun kind gedurende de werkdag in veilige en vertrouwde
handen is bij de peutergroep De Zwanekindjes. In dit hoofdstuk wordt specifiek ingegaan op
de relevantie eisen, die wij stellen aan ons personeel.
Kwalificaties
Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende
beroepskwalificatie zoals in de CAO-kinderopvang is opgenomen. Naast de wettelijke
beroepskwalificaties streeft peutergroep De Zwanekindjes ernaar om al haar
beroepskrachten ook te scholen in de specifieke werkwijze van een antroposofisch
kinderdagverblijf.
Verklaring omtrent het gedrag
Alle beroepskrachten die werkzaam zijn op de peutergroep, zijn in het bezit van een geldig
bewijs omtrent het gedrag (VOG).
BHV en EHBO
Uitgangspunt is dat alle vaste beroepskrachten een opleiding doorlopen met betrekking tot
eerste hulp aan kinderen en brandbestrijding. Ook de medewerkers van De Vuurvogel, in
hetzelfde gebouw gesitueerd, volgen deze cursus. Elk jaar wordt deze cursus herhaald en
nieuwe medewerkers krijgen de basiscursus aangeboden.
Voorwaarden en inzet van beroepskrachten in opleiding (BBLers)
Ten aanzien van de inzet van beroepskrachten in opleiding (BBL-ers) houdt de peutergroep
De Zwanekindjes zich aan de wettelijke kaders zoals deze zijn vastgelegd in de Wet
Kinderopvang. BBL’ers zijn leerlingen in opleiding, waarbij de werkgever een arbeidscontract
heeft afgesloten met de BBL-leerling. Afhankelijk van de behaalde competenties, die in
samenspraak met de school worden vastgesteld en schriftelijk zijn vastgelegd, kan de houder
de leerling 0 tot 100 procent formatief (als beroepskracht) inzetten. De peutergroep De
Zwanekindjes heeft, als onderdeel van De Vuurvogel, een erkenning als leerbedrijf van de
OVDB.
Gebruik van de voorgeschreven voertaal
Nederlands is de voertaal op de peutergroep en wordt ook als zodanig gebruikt door de
beroepsleerkrachten.
Achterwachtregeling
De openingstijden van de peutergroep vallen binnen de openingstijden van De Zwanekindjes,
die in hetzelfde gebouw gehuisvest is. Dit betekent dat er gekwalificeerde achtervang op
school beschikbaar is, die bij nood kan bijspringen. Hierover zijn afspraken gemaakt en er is
tevens een gemeenschappelijk ontruimingsplan bij calamiteiten.
Vervanging bij ziekte
De peutergroep kent een pool van invalsters, die bekend zijn met de stamgroep en de
werkwijze van de peutergroep. Bij ziekte of vervanging wordt eerst gekeken of de vaste
beroepskrachten de vervanging kunnen verzorgen. Indien dat niet mogelijk is, wordt een
beroep gedaan op betreffende invalkrachten; zij worden zo spoedig mogelijk benaderd.
Indien dit geen oplossing biedt is er een overeenkomst afgesloten met een gespecialiseerd
uitzendbureau, die gekwalificeerde beroepskrachten kan leveren.
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Veiligheid en gezondheid
Veiligheid
Binnen de peutergroep De Zwanekindjes wordt een beleid gevoerd dat erop gericht is om de
veiligheid van de kinderen die opgevangen worden zoveel mogelijk te waarborgen. Het
veiligheidsbeleid is niet eenmalig maar continu verweven in het dagelijks handelen van de
beroepskrachten en leiding van de peutergroep De Zwanekindjes. De invulling van het
veiligheidsbeleid is een cyclisch geheel: jaarlijks inventariseren van knel- en verbeterpunten,
maatregelen nemen, verslag leggen, evalueren en weer opnieuw inventariseren.
Jaarlijks wordt een risico-inventarisatie uitgevoerd, waarin alle veiligheidsrisico’s, die de
opvang met zich meebrengt, worden beschreven. Hierbij wordt een model van de Stichting
Consument en Veiligheid gebruikt. Zo nodig wordt deze inventarisatie aangevuld met
onderwerpen, die niet in het genoemde model voorkomen. Op basis van deze risicoinventarisatie worden maatregelen beschreven, die dekkend dienen te zijn voor de
geconstateerde risico’s. Tevens dient op basis hiervan een plan van aanpak te worden
opgesteld, waarin concreet aangegeven wordt wie verantwoordelijk is voor het uitzetten en
implementeren van de maatregelen. Ook worden streef- en realisatiedata genoemd. Jaarlijks
wordt dit plan van aanpak geëvalueerd en aangepast aan de actuele stand van zaken.
Veiligheid en het actieplan veiligheid zijn vaste onderdelen van de reguliere vergaderingen van
de beroepskrachten, waar de bewaking van de acties plaatsvindt. Een en ander is erop gericht
dat het personeel het beleid kent en daar ook naar blijft handelen.
Ongevallenregistratie
Binnen de peutergroep is een registratie van ongevallen aanwezig, waarbij per ongeval de aard
en plaats van het ongeval, de leeftijd van het kind, de datum van het ongeval en een overzicht
van de te treffen maatregelen zijn vermeld.
Gezondheid
Binnen de peutergroep De Zwanekindjes wordt ook een beleid gevoerd dat erop gericht is om
de gezondheid van de kinderen, die opgevangen worden, zoveel mogelijk te waarborgen. Ook
het gezondheidsbeleid is niet eenmalig gebeuren maar verweven in het dagelijks handelen van
beroepskrachten en leiding van de peutergroep. De invulling van het gezondheidsbeleid is
eveneens een cyclisch geheel: jaarlijks inventariseren van knel- en verbeterpunten,
maatregelen nemen, verslag leggen, evalueren en weer opnieuw inventariseren.
Jaarlijks wordt een risico-inventarisatie uitgevoerd, waarin alle gezondheidsrisico’s, die de
opvang met zich meebrengt worden beschreven. Hierbij wordt een model van het LCHV
gebruikt. Zo nodig wordt deze inventarisatie aangevuld met onderwerpen, die niet in het
genoemde model voorkomen. Op basis van deze risico-inventarisatie worden maatregelen
beschreven, die dekkend dienen te zijn voor de geconstateerde risico’s. Tevens dient op basis
hiervan een plan van aanpak te worden opgesteld, waarin concreet aangegeven wordt wie
verantwoordelijk is voor het uitzetten en implementeren van de maatregelen.
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Ook worden streef- en realisatiedata genoemd. Jaarlijks wordt dit plan van aanpak
geëvalueerd en aangepast aan de actuele stand van zaken.
Binnen de peutergroep zijn ook aanvullende afspraken betreffende de gezondheid, hygiëne en
medicatie vastgelegd, die onderdeel uitmaken van de instructies voor alle medewerkers.
Gezondheid en hygiëne is een vast agendapunt van de reguliere vergaderingen van de
beroepskrachten, die maandelijks gehouden worden en waar de bewaking van de acties
plaatsvindt. Een en ander is erop gericht dat het personeel het beleid kent en daar ook naar
blijft handelen.
Protocol kindermishandeling
Peutergroep De Zwanekindjes heeft een meldcode voor kindermishandeling, waarin een
procedure is vastgelegd die gevolgd wordt in het geval van een (vermoeden) van
kindermishandeling en/of seksueel misbruik. Dit vermoeden kan betrekking hebben op de
thuissituatie van het kind of op de opvangsituatie. Er wordt gebruik gemaakt van het protocol
uit 2013, dat voor de kinderopvang is opgesteld en hierop is toegespitst.

Groepsgrootte en groepskracht kind ratio
Groepsgrootte
Er is sprake van 2 stamgroepen, die maximaal uit 16 kinderen kunnen bestaan (32
kindplaatsen in totaliteit), die qua leeftijd tussen de 2 en 4 jaar zijn. Qua planning wordt
rekening gehouden met 14 kinderen per groep.
Groepskracht kind ratio
De begeleiding van deze groep wordt dagelijks ingevuld door 2 beroepskrachten, wat
betekent dat de groepskracht-kind-ratio nooit hoger zal zijn dan 1 : 8.

Accommodatie en inrichting
De peutergroep is gehuisvest in een schoolgebouw, waarin ook de Vrije School De
Zwaneridder is gehuisvest. Ze maakt gebruik van een twee eigen groepsruimtes lokaal van
circa 64 m2 en eigen sanitaire voorzieningen. Ook heeft ze de beschikking over een
buitenruimte van circa 200 m2, die direct vanuit het lokaal bereikbaar is.
De inrichting is ondersteunend aan de wijze waarop de peuters begeleid en ondersteund
worden. Vanuit de antroposofische visie wordt veel aandacht besteed aan het gebruik van
natuurlijke materialen en wordt geprobeerd een omgeving te creëren, die volop ruimte biedt
aan eigen creativiteit en vrij spel. Sfeer en gezelligheid maken de inrichting compleet!
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Betrokkenheid van de ouders
De betrokkenheid van ouders binnen de Vrije School en de peutergroep wordt als zeer
belangrijk gezien vanuit school en ouders en daarom wordt er veel aandacht besteed aan de
wijze waarop de ouders betrokken kunnen worden bij de peutergroep en haar ontwikkelingen.

-

Aanwezigheid van ouders op school

Verjaardagen
Ouders/verzorgers worden uitgenodigd om aan het eind van de ochtend de verjaardag van hun
kind mee te vieren. Er wordt bij voorkeur “gezond” getrakteerd.

Ouderavonden
Een keer per jaar wordt een ouderavond georganiseerd waarbij het volgende aan de orde kan
komen: gang van zaken in de groep, uitdieping van een thema met betrekking tot de opvoeding,
inhoudelijke informatie over de jaarfeesten.
Ook organiseren we voor 5 december een knutselavond.

Oudergesprekken
Vooraf is er een kennismakingsgesprek waarin de leidster over de speelzaal verteld en waarin
u iets over uw kind kunt vertellen. Ook maken we afspraken over wat de beste manier van
wennen zal zijn e.d. En voordat het kind 4 jaar wordt is er een overdrachtgesprek.
In de tussentijd kunt u natuurlijk na afloop van de ochtend wel eens vragen hoe het gaat met
uw kind, maar wilt u een persoonlijk gesprek kan er een afspraak worden gemaakt .

-

Actieve betrokkenheid van ouders

Oudercommissie
De peutergroep heeft een oudercommissie, bestaande uit minimaal 2 ouders van de
peutergroepen. Binnen de oudercommissie voeren ouders en de leiding van de peutergroep
overleg. Naast informatie over de dagelijkse gang van zaken geven ouders adviezen en doen
zij voorstellen over het algemeen kwaliteitsbeleid van de peutergroep. Ook tariefwijzigingen
dienen met de oudercommissie te worden besproken. Vanwege het verloop van kinderen en
ouders kunnen we altijd nieuwe ouders hierin gebruiken. Deze vorm van ouderparticipatie
wordt door de peutergroep enorm gewaardeerd en gezien als belangrijke afgevaardigden van
onze klanten.

Handen uit de mouwen in de klas
Ouders kunnen op velerlei gebied participeren: voorbereiden en aanwezig zijn bij het vieren
van jaarfeesten, maar ook bij de schoonmaak, het repareren van speelgoed en dergelijke.
Enerzijds gebeurt dit omdat betrokkenheid van ouders bij de plek waar hun kind verblijft
wenselijk is; zo kan er een gemeenschappelijkheid ontstaan waarbij de twee werelden van
thuis en de peutergroep met elkaar in verbinding komen.
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Anderzijds gebeurt dit uit financieel oogpunt, omdat niet alle taken door betaalde krachten
gedaan kunnen worden. Schoonmaak/afwas wordt door alle ouders ingevuld en is niet
vrijblijvend. De schoonmaaklijst is te vinden op het prikbord. (zie prikbord); daarnaast is er
nog de reguliere schoonmaak vanuit school.

Markt
Bijna ieder jaar organiseert een aantal ouders/verzorgers een markt. Doel van deze markt is
de pedagogiek van de Vrije School zo veel mogelijk uit te dragen en de school een grotere
bekendheid te geven. Op deze markt nemen naast boeken, kunst- en cadeauartikelen,
zelfgemaakte poppen, houten speelgoed etc. een vaste plaats in. De opbrengst van deze
markt is veelal bestemd voor die leermiddelen en lessen, typerend voor het onderwijs van de
Vrije School, die niet door het rijk gesubsidieerd worden.

Boekentafel
Zoals vele Vrije Scholen heeft ook onze school een boekentafel. Hier kunt u boeken kopen die
betrekking hebben op de Vrije School en op opvoedkundige uitgangspunten en toepassingen
voor in de gezinssituatie. Daarnaast zijn er vele boeken over diverse onderwerpen, zoals
kinder-, jeugd- en sprookjesboeken. Er zijn eveneens kaarten te koop. In het weekbericht
leest u welke vrijdagen van 8.30-9.30 de boekentafel is.

-

Communicatie met ouders

Belangrijk is daarbij dat er een goede organisatie is en dat de communicatie naar de ouders
adequaat en ondersteunend is. Wij hopen dat ook de peuterouders/ verzorgers zich in de loop
van de tijd dat zij verbonden zijn aan de peutergroep meer en meer thuis gaan voelen op onze
school. Kort schetsen we in deze informatie de informatiebronnen en mogelijkheden waarop u
op de hoogte gehouden wordt van de ontwikkelingen.

Het prikbord
In de gang van de peutergroep hangt een prikbord voor allerlei mededelingen betreffende de
peutergroep en school.

Algemene ochtenden
U bent van harte welkom op de algemene ochtenden en avonden als zij vermeld staan in de
berichten.

Berichten
Specifiek vanuit de peutergroep worden regelmatig berichten verspreid waarmee we extra
aandacht vragen voor allerlei zaken betreffende onze peutergroep. Ouderavonden,
werkochtenden of andere bijeenkomsten worden hierin vermeld.

Weekbericht
Vrijdags ontvangt u de weekbrief met mededelingen omtrent schoolaangelegenheden voor de
komende periode. Deze brief wordt digitaal verspreid en het is dus van groot belang dat u uw
actuele e-mailadres doorgeeft op school.
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Aanmelding en Financiën
-

Welkom en kennismaken

Natuurlijk kunt u samen met uw peuter op een ochtend in de peutergroep komen kijken.
Als u vooraf met één van de peuterjuffen of via de administratie van school een afspraak
maakt weet u zeker dat u welkom bent.

-

Aanmelding

Nieuwe peuters en leerlingen voor de basisschool kunt u telefonisch of schriftelijk aanmelden
bij de school. Uiteraard is aanmelding van kinderen ook mogelijk op Open dagen, markten en
bij eventuele informatiestands. Op basis hiervan ontvangt u een inschrijfformulier en wordt
een afspraak gemaakt voor een informatiegesprek.
Plaatsing, wachtlijst en plaatsingsbeleid
Bij inschrijving van de peuter wordt direct gekeken in hoeverre de plaatsing van de peuter op
termijn mogelijk is. Indien de gewenste plaatsing binnen een termijn van drie maanden
plaatsvindt, wordt direct overgegaan tot plaatsing (als er plaats is). ?
Indien de plaatsing op een later tijdstip gewenst is (b.v. pas over een half jaar), wordt de
definitieve plaatsing pas uiterlijk drie maanden voor de gewenste datum bepaald. De leiding
van de peutergroep neemt hiervoor tijdig contact met u op.
Wachtlijst
De peutergroep biedt opvang op alle Ochtenden van de week. Voor zoveel mogelijk vertrouwde
gezichten voor uw kind hanteren we zoveel mogelijk de dagdeelcombinatie`s ma/donderdag en
di/vrijdag en woensdag als flexdag. Maar in overleg kan op basis van voorkeur van de ouders
uw peuter op elke gewenste ochtenden worden geplaatst. Helaas is dat niet altijd mogelijk
omdat de groep op de betreffende dag vol kan zitten. Op dat moment wordt in overleg met de
ouders gekeken of er een passend alternatief is. Tevens wordt de peuter op de wachtlijst
geplaatst voor de gewenste ochtend.
Plaatsingsbeleid
De Zwanekindjes hanteert bij het plaatsen van de peuters een plaatsingsbeleid. Daarbij
spelen zorgvuldigheid en het stimuleren van een duurzame relatie tussen ouders, kinderen en
leerkrachten een belangrijke rol. In principe wordt bij de plaatsing van peuters de volgende
werkwijze aangehouden:
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-

we hanteren een wachtlijst op basis van binnenkomst inschrijvingen (de oudste
inschrijving is als eerste aan de beurt)
daarna wordt gekeken of de vrijgekomen plek past bij de vraag van de ouders en of zij
gebruik willen maken van het beschikbare aanbod.
indien zij geen gebruik wensen te maken van dit aanbod, wordt de eerstvolgende ouder van
de wachtlijst benaderd.

Er wordt afgeweken van deze wachtlijst (in volgorde) bij:
- broertjes en zusjes van kinderen die op de peutergroep zitten en/of de De Zwaneridder.
- ouders die reeds gebruik maken van ochtenden bij de peutergroep en deze willen
uitbreiden of aanpassen (structureel verschuiven van een ochtend).
Dit betekent dat ouders, die tijdelijk gebruik maken van een vervangende ochtend, bij
plaatsing voorrang hebben op ‘nieuwe’ ouders!
-

Financiën

Kosten opvang
Voor de plaatsing van een peuter op peutergroep De Zwanekindjes wordt door de ouders een
overeenkomst gesloten met de kinderopvangorganisatie. Aangezien de peutergroep is
geregistreerd bij de gemeente en aan alle kwaliteitseisen voldoet, kunnen ouders in
aanmerking komen voor een bijdrage van de overheid. De tarieven worden jaarlijks
geactualiseerd. Het basis uurtarief bedraagt in 2017 € 7,-Landelijke maximum uurtarieven kinderopvang 2017
De maximum uurtarieven voor 2017 worden jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van
Sociale Zaken. Door de extra investering van 200 miljoen euro en de indexering van de
maximum uurtarieven zijn ouders in 2017 fors goedkoper uit. Het recente akkoord over de
lastenverlichting zorgt voor een extra verhoging van de kinderopvangtoeslag voor de ouders.
Ouders met een inkomen lager dan 18.485 euro krijgen 94 procent van de kosten voor
kinderopvang vergoed. Met een jaarinkomen van € 100.00 of hoger is dit 33 procent. In
vergelijking met voorgaande jaren is dit percentage verhoogd, waardoor ouders netto meer
terugkrijgen.
De nieuwe maximum uurprijs voor de dagopvang bedraagt vanaf 1 januari 2017 7,18 euro,
voorheen (2016) was dit 6,89 euro. Met het nieuwe uurtarief van € 7,00 blijven we, ondanks
de diverse extra’s in de peutergroep, ruim onder dit maximum tarief.
Verschillende soorten tarieven
Onze peutergroep valt onder de Wet Kinderopvang en een groot deel van de ouders komt
daardoor in aanmerking voor een kinderopvangtoeslag. In hoofdzaak betreft dat gezinnen,
waarbij beide ouders (of alleenstaande ouder) werk hebben.
Door aanpassingen in de regeling en minder werk, komen steeds minder mensen in aanmerking
voor die kinderopvangtoeslag. Steeds meer ouders doen tegenwoordig een beroep op het
gereduceerde tarief.
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Naast deze groep hebben we bij onze peutergroep ook een forse groep ouders, die er bewust
voor kiezen om niet allebei te gaan werken als de kinderen nog zo jong zijn. Voor deze ouders
kennen we een reductieregeling. Hiermee kennen we een inkomens-afhankelijk tarief,
waardoor iedereen bijdraagt naar zijn mogelijkheden en we hierdoor meer mensen buiten de
Wet Kinderopvang kunnen verwelkomen.
Het gereduceerde tarief gekoppeld aan uw inkomen.
Als u gebruik wilt maken van het gereduceerde tarief, dan zullen we uw inkomenssituatie
betrekken bij het vaststellen van uw tarief. Dit is vergelijkbaar met de vaststelling van de
kinderopvangtoeslag, waarbij iedere ouder een eigen bijdrage moet betalen.
In het bijgevoegde overzicht is een vergelijking gemaakt met de tegemoetkoming van het Rijk
en de hoogte van het gereduceerde tarief, dat wij als peutergroep gaan hanteren. U ziet een
zestal inkomensgroepen, waarbij tariefgroep 1 zich richt op de minimum inkomens en de
groepen daarna qua inkomen stijgen en groep 6 rekent met een bruto inkomen van minimaal
72.000 euro.
Overzicht inkomensgroepen voor 2016 en bijbehorende gereduceerd tarief
Tarieven peutergroep 2016
inkomensgroep

bruto gezinsinkomen
p.jr. (€)

Tegemoet-koming
Rijk

Tegemoet-koming
Peutergroep

Gereduceerd Tarief
peutergroep

1

0

18000

90%

50%

3,38

2

18000

30000

80%

40%

4,06

3

30000

42000

70%

30%

4,73

4

42000

57000

60%

20%

5,41

5

57000

72000

45%

10%

6,08

6

72000

6,76

Per inkomensgroep hebben we een gereduceerd tarief vastgesteld, waarbij u kunt zien wat
onze tegemoetkoming is in percentages. Op deze wijze kunnen we de toegankelijkheid van
onze peutergroep vergroten en meer ouders verwelkomen, die geen kinderopvangtoeslag
ontvangen, maar wel een goede plek voor hun peuter zoeken!
Hoe komt u in aanmerking voor een passend gereduceerd tarief?
Om in aanmerking te komen voor een passend gereduceerd tarief, dient de administratie op
de hoogte worden gesteld van het gezinsinkomen. Voor de berekening van de hoogte van de
ouderbijdrage wordt uitgegaan van het bruto jaarloon.
Daartoe dienen de volgende bewijsstukken voor aanvang van de opvangperiode te worden
overgelegd:
- mensen die in loondienst zijn: recente loonstrook of jaaropgave van het afgelopen jaar.
- indien u niet beschikt over deze gegevens dan zal u bijdrage bepaald worden aan de hand
van het zgn IB-60 formulier van de belastingdienst. Een inkomensverklaring is aan te
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vragen via de Belasting Telefoon met behulp van het burgerservicenummer (BSN). De
Belastingdienst stuurt de inkomensverklaring binnen vijf werkdagen op.
- zelfstandig ondernemer/zelfstandige: Het inkomen waarover een bijdrage verschuldigd is,
wordt vastgesteld aan de hand van een zogenaamd IB-60 formulier van de belastingdienst.
tweeverdieners dienen een kopie van beide inkomens over te leggen.
De kopieën en inkomensverklaringen dienen samen met het ingevulde en door
ouder(s)/verzorger(s) ondertekende inschrijfformulier aan de administratie te worden
geretourneerd. Nadat de inkomensgegevens door de administratie zijn ontvangen en de
ouderbijdrage is vastgesteld ontvangt u hiervan een bevestiging. Hebben wij voor aanvang van
de opvangperiode geen inkomensgegevens ontvangen, dan wordt u ingedeeld in de hoogste
inkomenscategorie.
Indien uw inkomen wijzigt, dient u altijd een kopie van uw inkomensgegevens naar ons op te
sturen en zullen we uw tarief zo nodig aanpassen. Gezien de beperktheid van het beschikbare
budget voor gereduceerde plaatsen kunnen we deze aanpassingen niet altijd direct
effectueren, maar zullen dan aangeven wanneer dat wel gerealiseerd kan worden.
Bij aanvang van ieder nieuw jaar zullen we u vragen om een actualisatie van uw
inkomensgegevens en deze dienen uiterlijk 1 december van het lopende jaar in ons bezit te
zijn, zodat we de aanpassingen voor het nieuwe jaar nog tijdig kunnen doorvoeren.
Uitwerking tarieven 2017 op basis 10 maanden!
De volgende tarieven zijn de bruto bedragen per maand. Omdat de peutergroep jaarlijks maar
40 weken geopend is, is er voor gekozen om de facturering te baseren op 10 maanden. De
maandbedragen zijn feitelijk gebaseerd op gemiddeld 4 weken opvang per maand. Dit
betekent dat er in de maanden juli en augustus geen facturen worden verstuurd. De opvang in
de weken in juli tot de zomervakantie zijn “gratis” voor de kinderen, die ook in de maanden
voorafgaand opvang genoten hebben. En als je in september (weer) gebruik gaat maken van
de opvang, dan zijn de weken in augustus na de zomervakantie ook “gratis”.
Hierna vindt u de maandbedragen voor de diverse tariefgroepen op basis van 10 maanden!
A

Kinderopvang tarieven in 2017
Tarieven KDO 2017 Peutergroep
gebaseerd op 40 schoolweken (geen opvang in vakanties)
van 8.30 - 13.00 uur obv basistarief € 7,-- per uur
dagen
Uren
uren
uren per
Bruto
per week
per week
per jaar
Maand *)
Maandbedrag *)
1
4,5
180
18,00
126,-2
9
360
38,00
252,-3
13,5
540
54,00
378,-4
18
720
72,00
504,-5
22,5
900
90,00
630,--

*) Uren per maand en maandbedrag gebaseerd op 10 maanden (in juli en aug geen factuur!)
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B
Gereduceerd tarief voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag
De diverse tarieven per inkomensgroep worden in de volgende tabellen weergegeven.
B1

Gereduceerd tarief voor tariefgroep 1 (bruto-inkomen tot 18.000 euro p.jr)
Tarieven KDO 2017 Peutergroep inkomensgroep 1
gebaseerd op 40 schoolweken (geen opvang in vakanties)
van 8.30 - 13.00 uur obv basistarief € 3,50 per uur
dagen
uren
uren
uren per
Bruto
per week
per week
per jaar
Maand *)
Maandbedrag *)
1
4,5
180
18,00
63,-2
9
360
36,00
126,-3
13,5
540
54,00
189,-4
18
720
72,00
252,--

*) Uren per maand en maandbedrag gebaseerd op 10 maanden (in juli en aug geen factuur!)

B2

Gereduceerd tarief tariefgroep 2 (bruto-inkomen van 18.000 - 30.000 euro p.jr)
Tarieven KDO 2017 Peutergroep inkomensgroep 2
gebaseerd op 40 schoolweken (geen opvang in vakanties)
van 8.30 - 13.00 uur obv basistarief € 4,20 per uur
dagen
uren
uren
uren per
Bruto
per week
per week
per jaar
Maand *)
Maandbedrag *)
1
4,5
180
18,00
75,60
2
9
360
36,00
151,20
3
13,5
540
54,00
226,80
4
18
720
72,00
302,40

*) Uren per maand en maandbedrag gebaseerd op 10 maanden (in juli en aug geen factuur!)
B3

Gereduceerd tarief tariefgroep 3 (bruto-inkomen van 30.000 - 42.000 euro p.jr)
Tarieven KDO 2017 Peutergroep inkomensgroep 3
gebaseerd op 40 schoolweken (geen opvang in vakanties)
van 8.30 - 13.00 uur obv basistarief € 4,90 per uur
Dagen
uren
uren
uren per
Bruto
per week
per week
per jaar
Maand *)
Maandbedrag *)
1
4,5
180
18,00
88,20
2
9
360
36,00
176,40
3
13,5
540
54,00
264,60
4
18
720
72,00
352,80

*) Uren per maand en maandbedrag gebaseerd op 10 maanden (in juli en aug geen factuur!)
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B4

Gereduceerd tarief groep 4 (bruto-inkomen van 42.000 - 57.000 euro p.jr)
Tarieven KDO 2017 Peutergroep inkomensgroep 4
gebaseerd op 40 schoolweken (geen opvang in vakanties)
van 8.30 - 13.00 uur obv basistarief € 5,60 per uur
Dagen
Uren
uren
uren per
Bruto
per week
per week
per jaar
Maand *)
Maandbedrag *)
1
4,5
180
18,00
97,38
2
9
360
36,00
194,76
3
13,5
540
54,00
292,14
4
18
720
72,00
389,52

*) Uren per maand en maandbedrag gebaseerd op 10 maanden (in juli en aug geen factuur!)
B5

Gereduceerd tarief groep 5 (bruto-inkomen van 57.000 - 72.000 euro p.jr)
Tarieven KDO 2017 Peutergroep inkomensgroep 5
gebaseerd op 40 schoolweken (geen opvang in vakanties)
van 8.30 - 13.00 uur obv basistarief € 6,30 per uur
Dagen
Uren
uren
uren per
Bruto
per week
per week
per jaar
Maand *)
Maandbedrag *)
1
4,5
180
18,00
113,40
2
9
360
36,00
226,80
3
13,5
540
54,00
340,20
4
18
720
72,00
553,60

*) Uren per maand en maandbedrag gebaseerd op 10 maanden (in juli en aug geen factuur!)
C1
Tarief verlengde peuteropvang 2017
Peutergroep De Zwanekindjes is voornemens om in het schooljaar 2017-2018 te starten met
verlengde opvang op de middagen tussen 13.00 en 15.30 uur. Het gaat hier om een extra
opvang van 2,5 uur per dag = 10 uur per maand. Op basis van het aantal dagen en het
uurtarief is het extra bedrag per maand vast te stellen. Hieronder een opstelling van kosten
op basis van het standaardtarief. Voor het gereduceerd tarief zijn aangepaste bedragen.
Tarieven KDO 2017 Peutergroep
gebaseerd op 40 schoolweken (geen opvang in vakanties)
van 13.00 – 14.50 uur obv basistarief € 7,-- per uur
dagen
uren
uren
uren per
Bruto
per week
per week
per jaar
Maand *)
Maandbedrag *)
1
2,5
100
10,00
70,-2
5
360
20,00
140,-3
7,5
540
30,00
210,-4
10
720
40,00
280,--

Maandelijkse betaling kinderopvangorganisatie (exclusief juli en augustus)
In de overeenkomst tussen de peutergroep en ouders is vastgelegd, wat de opvang gemiddeld
per maand kost (exclusief de maanden juli en augustus). Ouders zorgen dat deze financiële
verplichting betaald wordt aan de peutergroep (middels een automatische incasso). Een deel
van de kosten kunnen de ouders terugkrijgen via de belastingdienst (indien ze daar voor in
aanmerking komen). De betaling dient op de eerste werkdag van de maand, waarop de opvang
betrekking heeft, te worden betaald.
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Hoogte bijdrage ouders
De hoogte van de bijdrage die ouders zelf betalen, is afhankelijk van het aantal kinderen dat
gebruikmaakt van kinderopvang, de prijs van de kinderopvang, het aantal uren kinderopvang
per kind en het door de Belastingdienst vastgestelde verzamelinkomen van de ouders.
Op de website van de belastingdienst kunt u berekenen hoeveel u netto in 2016 voor uw
kinderopvang moet betalen (als u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag).

Opzegging en wijziging van de inhoud/omvang opvang
Opzegging en/of wijziging van de inhoud/omvang van de opvang dienen altijd schriftelijk te
gebeuren, waarbij u gebruik kunt maken van het wijzigingsformulier, dat u via de
administratie of de leidsters kunt verkrijgen. Opzeggingen gaan altijd op basis van een
opzegtermijn van minimaal 1 maand. Afrekening vindt altijd plaats op basis van de afgenomen
weken opvang (vakantieweken worden niet meegenomen).

-

Toezicht en veiligheid

Onze peutergroep voldoet aan de eisen, gesteld door gemeente, GGD en brandweer.
We volgen de protocollen van deze instanties wat betreft besmettelijke ziekten en het
toedienen van medicijnen. Bij infectieziekten wordt u direct geïnformeerd, van ouders vragen
wij ook om ons zo spoedig mogelijk te informeren. Het toedienen van medicijnen is een grote
verantwoordelijkheid. We vragen dan ook aan de ouders hiervoor het betreffende formulier
in te vullen, dit krijgt u zo nodig van de peuterjuf.

Klachtenprocedure
De peutergroep kent een klachtenprocedure voor behandeling van klachten. Indien u klachten
heeft over de peutergroep of de behandeling van uw kind(eren), dient u deze allereerst met
de betreffende leidster te bespreken. Wanneer het overleg met de leidster naar uw mening
niet heeft geleid tot opheldering/oplossing van het probleem, dan kunt u deze kwestie
voorleggen aan de schoolleider. Indien nodig wordt uw klacht besproken in de
beleidsvergadering, waarna de kwestie en de mogelijke oplossing met u zullen worden
besproken.
Naast de hierboven aangegeven interne klachtenprocedure is de peutergroep vanaf 1 januari
2016 ook aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waaraan
tevens het Klachtenloket Kinderopvang verbonden is. Via de website
www.degeschillencommissie.nl kunt u alle actuele informatie vinden op welke wijze u een
klacht via de geschillencommissie verder kunt brengen.

Bescherming persoonsgegevens

In de Wet bescherming persoonsgegevens staan de rechten die voor u gelden. De
Zwanekindjes werken binnen de kaders van deze wetgeving. Zo worden de gegevens, die van u
gevraagd worden uitsluitend gebruikt voor het organiseren van de opvang en de begeleiding
van uw kind, voor het onderhouden van contact met u als ouder/verzorger. Zonder uw
toestemming worden deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt en vertrouwelijk
behandeld.
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Openingstijden en adresgegevens
-

Openingstijden

De Zwanekindjes is alle schoolweken open van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot
13.00 uur. Het programma loopt van 8.30 uur tot 12.45 uur.
Qua opening volgt de peutergroep de jaarkalender van de school.
Ouders ontvangen jaarlijks de schoolgids van de school, zodat zij hiervan op de hoogte zijn.
Tevens ontvangen de ouders nog een jaarplanning van de peutergroep
De Zwanekindjes zijn voornemens om het komend schooljaar de deuren te openen tot 15.30
uur op diverse dagen (op basis van vraag).

-

Adres

Basisschool De Zwaneridder en Peutergroep “De Zwanekindjes”
Arboretumlaan 1
6703 BD Wageningen
Telefoon: 0317-412027
e-mail: vsdezwaneridder@xs4all.nl of info@zwaneridder.nl
internet: www.zwaneridder.nl
Registratienummer landelijk register: 533091482
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