
“Kleine” Villa 
 
Verticale groepen 
Wij werken op één locatie in twee gebouwen. Op de “Kleine” Villa werken wij met drie 
verticale groepen. Deze bestaan uit twaalf tot zestien kinderen in de leeftijd van acht weken 
tot drie(/vier) jaar. In een verticale groep wordt ieder kind op zijn/haar niveau aangesproken 
en gestimuleerd. Broertjes en zusjes kunnen in dezelfde groep opgevangen worden; jongere 
kinderen kunnen zich optrekken aan oudere kinderen en oudere kinderen leren rekening te 
houden met jongere kinderen. Er is continuïteit in de opvang. De verticale groep is een veilige 
basis waarin een kind zich aan vaste begeleiders, vriendjes en vriendinnetjes en aan de ruimte 
hecht. 
Deze continuïteit geldt ook voor de ouders. De begeleidsters volgen over een langere periode 
de ontwikkeling van de kinderen en bouwen zo een langdurige samenwerking met de ouders 
op. 
 
Op Villa Kakelbont hanteren wij een open deuren beleid, dit betekent dat kinderen niet de 
hele dag in hun eigen groep zijn maar ook, als zij dit willen, in de gang of in de andere groep 
spelen.  
De gang wordt gebruikt als speelruimte. Er staat een huisje met glijbaan, er is een hoekje waar 
kinderen met bv duplo of little people kunnen spelen, er staat een tafeltje met stoelen waaraan 
kinderen kunnen spelen en ze kunnen op de loopfietsjes fietsen. 
 
Wanneer er kinderen in de gang spelen is er altijd een pedagogisch medewerker bij om 
toezicht te houden. 
Wanneer kinderen van verschillende groepen samen willen spelen of eten dan mag dit ook. In 
deze gevallen kan van de BKR (begeleidster/kind ratio) worden afgeweken. 
 
Wanneer het slecht weer is kunnen we ook gebruik maken van de speelruimte van  
de “Grote” Villa. Hier gaan we dan met de grotere kinderen naartoe.  
 
Op Villa Kakelbont gaat het om de kinderen en als zij weer een fijne dag hebben gehad gaan, 
wij, de leidsters ook met een fijn gevoel naar huis.  
 
 
Buiten spelen 
Buiten spelen is belangrijk voor  kinderen, daarom proberen wij dit ook elke dag 1 à 2 keer te 
doen.  
Er is een zandbak, een glijbaan en een speelhuisje en achter ons terrein  ligt het heerlijke bosje 
waar hutten gebouwd kunnen worden en dennenappels gezocht en we gaan kijken of de 
eekhoorntjes wakker zijn. 
Kinderen vinden buiten spelen heerlijk en wij vinden het heel belangrijk dus ook al heeft het 
geregend of is het koud en worden ze nat of vies proberen wij toch naar buiten te gaan, 
daarom is er reservekleding aanwezig maar als u dit fijner vindt mag u dit altijd zelf 
meebrengen. 
Ook regenlaarsjes zijn op Villa Kakelbont aanwezig. 
 
 
 
 
 
“Grote”Villa 
 



Horizontale groepen 
De twee horizontale groepen, van de “Grote” Villa, zijn kinderen in de leeftijd van tweeënhalf  
tot vier jaar. Deze twee groepen bestaan uit maximaal 16 kinderen. Wij kunnen deze kinderen 
meer uitdaging bieden en meer aanspreken op hun eigen niveau. Op de “Grote” Villa hebben 
we de beschikking over een grote extra speelruimte waar we, zeker bij slecht weer, veel 
gebruik van maken.  
 
Ook op de “Grote Villa” hanteren wij een open deuren beleid, de kinderen mogen, als zij dit 
willen, in de  andere groepsruimte of  de speelruimte spelen.  
 
Wanneer kinderen van verschillende groepen samen willen spelen of eten dan mag dit ook. In 
deze gevallen kan van de BKR (begeleidster/kind ratio) worden afgeweken. 
 
Buiten spelen 
Buiten spelen is belangrijk voor  kinderen, daarom proberen wij dit ook elke dag 1 à 2 keer te 
doen.  
Voor het  buiten spelen met de kinderen van de “Grote” Villa maken we gebruik van de eigen 
speelplaats. Ze kunnen fietsen, in de zandbak spelen of met ander spelmateriaal spelen. 
Maar we kunnen met deze kinderen ook spelen op de speelplaats van de “Kleine” Villa. 
Hier kunnen ze in de auto spelen, tanken met de autootjes bij het tankstation en over het 
bruggetje rijden. Of we spelen lekker in het bosje achter Villa Kakelbont. 
Geregeld gaan alle poorten open en kunnen de kinderen gebruik maken van de totale 
buitenspeelruimte. 
 
Zelf meenemen  
Het is handig als het volgende aanwezig is: 
* eventueel reservekleding  
* knuffels, eventueel pyama, speen en slaapzak 
 
Tip: meegebrachte spulletjes zoals jasjes, slaapzakken e.d. voorzien van naam 
        
 
Boven de aankleedtafel zijn vakjes waarin een mandje staat met de naam van het kind, hierin 
kunt u de meegebrachte spullen leggen, informatie over het kinderdagverblijf wordt hier ook 
in gelegd, het is dus belangrijk om regelmatig in het mandje te kijken. In de kast staat het 
klappertje van uw kind waarin gebeurtenissen van de dag, die belangrijk zijn voor u om te 
weten, geschreven worden. Bij kinderen tot een jaar wordt hier, zoveel mogelijk, dagelijks 
ingeschreven,  bij kinderen boven een jaar niet meer dagelijks, wel wordt er nog geregeld wat 
geschreven en als er iets leuks of bijzonders gebeurd is wordt het altijd vermeld. 
In de keuken hangen lijstjes met de slaap en voedingstijden van de baby’s, hierop staat ook of 
het kind al fruit mag en eventuele bijzonderheden van het kind, te denken valt hierbij aan bv 
allergieën. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om door te geven wanneer hieraan 
iets veranderd, zoals andere voedingstijden, als een kind brood mag en wanneer een kind 
opvolgmelk mag. 
Informatie over slaap en voedingstijden kunt u vinden op het whiteboard in de groep.  
 
Op de “Grote” Villa zijn de mandjes te vinden op de schap in de groepsruimtes. 
 
Meegebracht speelgoed wordt ook in de mandjes gelegd, wanneer de kinderen ´s middags 
naar huis gaan kunnen zij dit weer mee nemen. Dit om verdriet van zoekraken en kapot gaan 
van het speelgoed te voorkomen. 
 



Informatie betreffende Villa Kakelbont kunt u ook vinden op het prikbord in de gang zowel 
op de “Kleine” als de “Grote”  Villa. Wanneer uw emailadres bij ons bekend is ontvangt u 
ook informatie via de email.  
 
Wanneer uw kind ziek is. 
Bij ziekte gaan wij ervan uit dat uw kind niet naar het dagverblijf komt, een ziek kind voelt 
zich thuis immers het prettigst, daar krijgt het de extra aandacht, rust en verzorging die het 
nodig heeft, wij kunnen die niet garanderen. 
 
Wanneer een kind bij ons ziek wordt, wordt er altijd contact opgenomen met een van de 
ouders. In overleg met u bepalen we wat we verder doen, dit is geheel afhankelijk van hoe het 
kind zich voelt. Wij kunnen onze huisarts inschakelen of de GGD bellen voor informatie, 
maar natuurlijk blijft uw eigen huisarts de behandelend arts van uw kind. 
Normale kinderziektes, zoals waterpokken, waarbij de besmetting ongemerkt heeft 
plaatsgevonden, kunnen wij moeilijk buiten de deur houden. Ziek zijn is voor het kind niet 
leuk maar ze bouwen er wel de benodigde anti stoffen mee op. 
 
Wanneer een kind door iemand anders wordt opgehaald 
Wanneer een kind wordt opgehaald door iemand anders dan de ouder willen wij dit van te  
voren weten zodat uw kind veilig kan worden meegegeven, wilt u dit tijdig aan de  
pedagogisch medewerkers doorgeven.  
 
Wanneer uw kind een dag niet komt horen wij dit graag voor negen uur ´s morgens, ook als  
een kind wat later wordt gebracht willen wij dit graag horen. 
 
Wenperiode 
De eerste wendag, dit zal niet langer dan één dagdeel zijn, worden ouder en kind rond 9 uur  
verwacht. Na deze tijd hebben de andere kinderen hun ouders uitgezwaaid en is de grootste 
drukte in de groep voorbij. Op deze tijd kunnen wij uw kind dan ook de aandacht geven die 
het nodig heeft om te wennen en onder het genot van een kopje koffie of thee spreken wij met  
de ouders alles door en kan de ouder zijn/haar kind rustig observeren. Door de ervaring van de 
pedagogisch medewerker kan zij heel goed inschatten wanneer het moment daar is om uw 
kind gedag te zeggen. Wel is het nodig dat u deze dag telefonisch bereikbaar bent. De ouder 
kan altijd bellen om te vragen hoe het gaat. Op de “Grote” Villa zijn wij ook via een mobiel 
nummer te bereiken, dit nummer is alleen bij medewerkers en ouders bekend. 
Het is voor het kind en u als ouder het fijnst wanneer u uw kind rond 12.30 uur komt ophalen, 
er kan dan even rustig besproken worden hoe de eerste dag is verlopen. 
Uit ervaring weten wij dat een kind in de meeste gevallen aan twee dagdelen wennen 
voldoende heeft, natuurlijk kan het indien nodig nog één of twee dagdelen extra komen 
wennen. 
In overleg kan er ook gekozen worden om een hele dag te wennen dit is dan van 9.00 tot 
16.00 uur.  
Tijdens de eerste dagen op het kinderdagverblijf is het belangrijk dat u bereikbaar bent en in 
de gelegenheid bent om uw kind, wanneer nodig, op te halen. 
Het belang van het kind staat immers voorop. 
 
De overgang voor kinderen van de “Kleine” Villa naar de “Grote” Villa is maar klein. De 
kinderen mogen af en toe al mee om op de “Grote” Villa te spelen. Daardoor kennen ze het 
gebouw al. 
 
Voor nieuwe kinderen op de “Grote” Villa (2½ tot 4 jaar) geldt eenzelfde wenperiode als op 
de “Kleine” Villa. 



 
Voeding 
Het eten en drinken in de groepen tussen 07.30 en 18.00 uur is inbegrepen in de prijs.  
Wij gaan ervan uit dat kinderen ´s morgens hun ontbijt en ´s avonds de warme maaltijd thuis  
gebruiken, wij vinden het belangrijk dat deze vaste dagritmen rustig in gezinsverband  
plaatsvinden.  
 
0-6 maanden ( “Kleine” Villa) 
* flesvoeding, Nutrilon 
 
Vanaf 6 maanden (“Kleine” Villa) 
* Nutrilon, yoghurt 
* fruithapje ( appel, banaan, peer, sinaasappel, fruit van het seizoen) 
* vruchtensap 
* Rijstebloempap, Nutrix, Bambix 
* Tarwebrood, smeerkaas, smeerworst 
* biscuit, rijstwafel, peperkoek, soepstengel, nijntje koek 
 
Vanaf 1 jaar (“Kleine” en  “Grote” Villa) 
* halfvolle melk of karnemelk, yoghurt, vruchtensap 
* fruit in stukjes 

• tarwebrood, halvarine, smeerkaas, smeerworst,  
appelstroop, vruchtenhagel, hagelslag 

•    biscuit, rijstwafel, peperkoek, soepstengel, nijntje koek 
 
Flessen, spenen en bekers met en zonder tuitje zijn aanwezig. Wanneer uw kind voeding  
krijgt die afwijkt van het bovenstaande dient u dit zelf mee te brengen. 
Luiers zijn aanwezig. 
 
Kinderen tot anderhalf jaar kunnen hun meegebrachte warme maaltijd aangeboden krijgen,  
wanneer kinderen anderhalf jaar zijn, gaan we ervan uit dat ze thuis eten. 
 
Teamsamenstelling 
Alle beroepskrachten beschikken over de, voor de werkzaamheden passende, 
beroepskwalificatie zoals in de CAO - kinderopvang is opgenomen.  
 
Zowel de pedagogisch medewerkers, groepshulpen als stagiaires dienen een VOG (verklaring 
omtrent gedrag) te overleggen. Vanaf 2013 is dit voor pedagogisch medewerkers en 
groepshulpen een continue screening geworden. 
 
Op de verticale groepen zijn twee tot drie vaste pedagogisch medewerkers aanwezig (tot 12 
kinderen minimaal twee en bij 13 tot 16 kinderen drie pedagogisch medewerkers). Per 
horizontale groep (“Grote” Villa) één pedagogisch medewerker (tot 8 kinderen). Aangezien 
de meeste parttime werken, bestaat een team per groep uit vijf tot zes vaste pedagogisch 
medewerkers. Dagelijks is er op de verticale en horizontale groepen minimaal één 
pedagogisch medewerker de hele dag aanwezig. 
  
In de eerste periode op ons kinderdagverblijf zal uw kind zoveel mogelijk door dezelfde 
pedagogisch medewerker verzorgd worden. Daarna zal het kind ook verzorgd worden door 
andere pedagogisch medewerkers. Een kind zal zich dan ook niet te zeer hechten aan één 
speciale pedagogisch medewerker zodat het kind bij ziekte of verlof deze pedagogisch 
medewerker niet te zeer mist. 



Ziekte of verlof wordt in de meeste gevallen opgevangen door het eigen personeel. Door ons 
personeelsbeleid is er weinig wisseling in de teamsamenstelling, de meeste medewerkers zijn 
al meerdere jaren in dienst. 
 
Wanneer er geen vervanging gevonden wordt onder het eigen personeel, dan zal er een 
gekwalificeerde invalkracht ingezet worden. 
De gehanteerde BKR (begeleidster/kind ratio) is in principe altijd volgens de normen zoals 
die zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang. (behalve in de gevallen zoals eerder 
omschreven). 
 
Dagelijks is er een groepshulp aanwezig, zij zorgen o.m. voor het fruit en het brood, zodat de 
pedagogisch medewerkers op de groep, bij de kinderen, kunnen blijven. Hierdoor hebben zij 
meer tijd en aandacht voor de kinderen. Een groepshulp wordt, op momenten dat het even wat 
drukker is op de groep, op de groep ingezet, dit onder begeleiding van een pedagogisch 
medewerker.  
 
Ook zijn er stagiaires die in het kader van hun opleiding bij ons stage lopen, zij zijn altijd 
boventallig. 
BBl’ers (betaalde stagiaires) worden altijd ingezet conform CAO - kinderopvang, in het eerste 
jaar wordt dit uitgebouwd van 25 naar 50%, in het tweede jaar van 50 naar 100%. 
Stagiaires worden begeleid door één leidster en er wordt gekeken naar wat een stagiaire 
zelfstandig kan doen, dit kan per stagiaire verschillen.  
 
Verjaardagen 
Natuurlijk vieren we feest als er een kind jarig is, het kind staat een deel van de dag volop in 
de belangstelling en mag met feestmuts op de feeststoel aan tafel zitten, het mag kaarsjes 
uitblazen, krijgt kadootjes en dikke zoenen van vriendjes en vriendinnetjes. En natuurlijk mag 
de jarige de meegebrachte traktatie uitdelen (onze voorkeur gaat uit naar gezonde traktaties).  
Voor tips kunt u terecht bij de pedagogisch medewerkers. 
 
Vakantiedagen 
In de vakanties zijn wij geopend, wij zijn gesloten op de volgende feestdagen: 
 

- nieuwjaarsdag 
- tweede paasdag 
- Koninginnedag 
- 5 mei (elke 5 jaar, weer in 2020) 
- Hemelvaart dag en de dag erna 
- tweede pinksterdag 
- vrijdag van de vierdaagse 
- eerste en tweede kerstdag 
- 24 december en 31 december sluiten wij om 15.00 uur 

 
Voor de zomervakantie en de kerstperiode vragen wij de ouders per mail om aan te geven 
wanneer hun kind wel of niet komt, dit in verband met de personeelsplanning. 
 
Aanmelding 
U meldt uw kind aan door het aanmeldingsformulier in te vullen. U meldt uw kind voor 
minimaal 1 dagdeel (een dagdeel is een ochtend of een middag) aan.  
Bij aanmelding kunt u kiezen voor: 
52 weken 
48 weken (geen opvang tussen kerst en oud en nieuw en 3 weken in juli en/of augustus)   



42 weken (geen opvang gedurende hbo vakanties) 
40 weken (geen opvang gedurende basisschoolvakanties)   
opvang per jaar.  
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor halve dagopvang en flexibele opvang. 
Als een kind niet geplaatst kan worden, wordt het op een wachtlijst geplaatst, ouders krijgen 
hiervan een bevestiging. 
Plaatsing geschiedt op basis van: 

- beschikbare vrije plaatsen 
- aanwezigheid van broertje of zusje 
- volgorde van inschrijving 
- leeftijd van het kind, in verband met de beschikbare dagdelen 

 
 

Opzegtermijn 
Wij gaan ervan uit dat een kind wanneer het vier jaar wordt naar de basisschool gaat, mocht 
het kind niet direct terecht kunnen dan kan het altijd, in overleg, wat langer bij ons blijven, 
wilt u dit dan wel zo vroeg mogelijk kenbaar maken. 
In andere gevallen hanteren wij een opzegtermijn van een maand, ook voor het verminderen 
van dagdelen.  
 
Ouderraad 
De Ouderraad van Villa Kakelbont bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6 leden, ze zijn 
verkiesbaar voor een termijn van twee jaar. Dit zijn ouders van kinderen die opvang genieten 
bij Villa Kakelbont. De ouderraad bestaat uit leden met kinderen op de “Kleine” en de 
“Grote” Villa. Informatie en notulen van de ouderraad kunt u vinden op het prikbord in de 
gang van de “Kleine” en de “Grote” Villa. 
 
Klachten 
KDV Villa Kakelbont heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne 
klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en 
registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst 
bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan 
een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze schriftelijk worden 
ingediend bij het de leiding van het kinderdagverblijf.  
Desgewenst kunnen ouders ervoor kiezen om de klacht via de ouderraad te melden. 

Verder is Villa Kakelbont aangesloten bij de Branchevereniging Kinderopvang en daarmee 
ook aangesloten bij een geschillencommissie. 

 
Verzekering 
Villa Kakelbont heeft een aansprakelijkheid en een ongevallenverzekering, voor de kinderen 
en haar personeel. De kinderen zijn in tweede instantie bij ons verzekert.  
 
Ten slotte 
U bent natuurlijk altijd welkom om met uw kind een keer te komen kijken op ons 
kinderdagverblijf, hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. 
Voor een rondleiding en een gesprek dient u wel een afspraak te maken. 
 


