
Wegwijzer Voorh
ofIKC De Eglantie

r 

Deel 1



Inhoudsopgave

         pagina
Welkom          3

Contactgegevens         4

Algemeen          5
• openingstijden         5
• wennen          5

Visie           5
• zelfstandigheidscontracten        6

Dagprogramma          6
• dagprogramma BSO         6
• 
Oudercontact          6
• dagelijks contact op de BSO        6
• kindverslagen en oudergesprekken       6
• ouderbijeenkomsten         6
• oudercommissie         8
• website          8
• nieuwsbrief          8

Huisregels          8

2

Voorh
ofIKC De Eglantie

r 



Welkom

Welkom bij Eglantier

Uw kind komt binnenkort naar onze kinderopvang. Om u te informeren over ons kindercentrum 
en Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK), hebben we een Wegwijzer samengesteld. In deze 
Wegwijzer vindt u alle informatie over ons kindercentrum (deel 1). In deel 2 vindt u de algemene 
informatie over SRK.

Heeft u naar aanleiding van deze wegwijzer nog vragen, stelt u deze aan de pedagogisch 
medewerkers van de groep van uw kind. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met het 
locatiehoofd of de clustermanager.

Wij wensen u en uw kind een fijne tijd op ons kindercentrum.

Namens het team van Eglantier

Helen Reumer 
clustermanager  
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Contactgegevens

Kinderopvang Eglantier
Ina Boudier-Bakkerstraat 2 Roland Holstlaan 917-919
2624 KE Delft   2624 NX  Delft

tel: 015-2565577
e-mail: jdeman@kinderopvang-plein.nl 
www.kinderopvangeglantier.nl

Komt uw kind een dag niet, dan kunt u op het volgende  telefoonnummer uw kind afmelden (bij 
afwezigheid graag voicemail inspreken): 06-29409623.

Leidinggevenden
Naam Functie Werkplek Telefoon Aanwezig

Jolanda de Man locatiehoofd kantoor Schatkist 06-58022338 ma, di, do en vrij

Servicecentrum Stichting Rijswijkse Kinderopvang
Voor inschrijvingen, contractwijzigingen, opzeggingen of vragen over de factuur

Afdeling plaatsingen:    Financien:
tel: 070 79 20 103    tel: 070-7920120
e-mail: plaatsingen@kinderopvang-plein.nl  e-mail: financieel@kinderopvang-plein.nl

Websites:
www.kinderpvangeglantier.nl
www.kinderopvang-plein.nl
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Algemeen

IKC De Eglantier Voorhof - Wij de wereld in!
Kinderopvang Eglantier vormt samen met basisschool de Eglantier Voorhof het IKC De Eglantier 
Voorhof. Dé plek voor onderwijs, kinderopvang, opvoeding en ontwikkeling van kinderen van 0 t/m 
12 jaar. In het integraal kindcentrum vormen wij een netwerk rondom het kind. Ons gezamenlijk 
aanbod is erop gericht dat kinderen zich naast de leerstof allerlei persoonlijke vaardigheden eigen 
maken, die als wereldburger belangrijk zijn. Dit gebeurt dus ook op het te starten kinderdagverblijf  
(opening verwacht in het najaar 2017) en op de voorschoolse en buitenschoolse opvang. Informatie 
over het kinderdagverblijf volgt.

Openingstijden
Onze buitenschoolse opvang is op schooldagen geopend van 15.00-18.30 uur en tijdens de 
vakantie en schoolvrije dagen van 7.30-18.30 uur. Tijdens officiële feestdagen is de BSO gesloten.

In de vakanties zouden wij het fijn vinden als u uw kind vóór 10.00 uur brengt. Din verband met de 
activiteiten en uitstapjes die wij doen. Wij zorgen dat we om uiterlijk 16.30 uur weer bij de BSO zijn. 
Mocht dit later worden, dan berichten wij u persoonlijk.

Wennen 

Uw kind komt straks naar onze BSO. Dat is even wennen: een nieuwe omgeving, allemaal andere 
kinderen en pedagogisch medewerkers. Ook voor u is het (wellicht) wennen. Voor iedere ouder en 
elk kind is het wennen weer anders. De leeftijd en de aard van het kind spelen hierbij een rol. Het 
ene kind loopt vanaf het eerste moment vrolijk en onderzoekend rond,  een ander kind heeft wat 
meer tijd nodig om zijn of haar plekje te vinden. 

Wij nodigen u en uw kind uit voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek vertellen we hoe het 
gaat op ons kindercentrum en willen we van u zoveel mogelijk weten over uw kind. Ook maken we 
afspraken over het wennen. We vinden het belangrijk dat uw kind de gelegenheid krijgt te wennen 
aan de groep waar hij/zij geplaatst is. 

Visie

ZelfRijk , BeweegRijk , MuziekRijk en MensRijk . Daar draait het om bij onze activiteiten. Elke dag na 
schooltijd, en in de schoolvakanties met een vakantieprogramma vol avontuur. Ontdekken in de 
hobbykas en zelf tomaatjes kweken (en lekker opeten). Of knutselen met natuurlijke materialen. 
Met de sterrenkijker speuren naar manen, planeten en andere hemellichamen. Sportief bezig zijn, 
muziek maken, dansen of schminken in de theaterhoek. Met als hoogtepunt een optreden op het 
podium. Applaus voor jezelf en van de andere kinderen en ouders. 

Direct naast de schooltuintjes staat onze hobbykas, waarin we groenten verbouwen. Niet alleen 
leuk, maar ook nog eens lekker en gezond. Want gezondheid vinden we ook belangrijk. Gezond 
eten en veel bewegen, zodat kinderen lekker in hun vel zitten. Dit doen we samen met JOGG 
(Jongeren op Gezond Gewicht).

Bewegen doen we dan ook volop: spelletjes, volleybal, estafette, maar ook dansen. Op het podium 
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geven de kinderen graag een voorstelling. De theaterhoek maakt het nog echter. Bewegen en 
muziek maken, gaan ook goed samen. Maar liedjes zingen of rappen vinden de kinderen ook leuk.

We hebben uiteraard oog voor elk kind. Tenslotte is ieder kind anders en mag ieder kind zichzelf 
zijn. MensRijk betekent ook dat we kinderen leren oog te hebben voor anderen. Maatschappelijk  
betrokken, bijvoorbeeld met onze actie voor de Cliniclowns. Kortom, wij willen de horizon van 
kinderen verrijken.

Zelfstandigheidscontracten
De oudere kinderen van de groep zijn vaak op zoek naar nieuwe uitdagingen. Deze willen wij ze 
bieden door ons activiteitenaanbod, maar ook door ze extra verantwoordelijkheden te geven. 
Bijvoorbeeld fietsen of buiten het schoolplein spelen. Deze extra verantwoordelijkheden geven wij 
ze alleen als u, als ouder/verzorger, het ermee eens bent. U tekent dan een zelfstandigheidcontract. 
Onze pedagogisch medewerkers kunnen u verder informeren over deze zelfstandigheidcontracten

Dagprogramma

Elke dag is anders, maar er is wel een programma dat als een rode draad door de dag heen loopt. 
Dat dagprogramma is een richtlijn. 

Dagschema
15.00 uur De kinderen komen uit school. We eten gezamenlijk een cracker en drinken 
  limonade.
15.45 uur Wij gaan lekker buiten spelen. Uw kind kan dan zijn/haar energie even lekke
  kwijt. Als een activiteit buiten gedaan kan worden, dan doen we dat. 
16.30 uur We eten lekker fruit en drinken we, als we dat willen, een glaasje water.
17.00 uur Tijd voor een activiteit (als we dat nog niet om 15.45 uur gedaan hebben. 
17.30 uur Vrij spel.
18.00 uur Tijd om de speelhoeken op te ruimen.  Daarna lekker een spelletje spelen of 
  creatief  bezig zijn,  kleuren of met de strijkkralen bijvoorbeeld. Een moment van 
  rust na een drukke dag voor uw kind.
18.30 uur De kinderen gaan naar huis.

Vakantieprogramma
In de schoolvakanties is er een speciaal vakantieprogramma. Naast activiteiten bij Eglantier worden 
er leuke uitstapjes gemaakt: een museum bezoeken, een speurtocht doen, naar een pretpark, 
picknicken, zwemmen of een bioscoopbezoek. We zetten het programma ongeveer twee weken 
van tevoren op de website en mailen deze door.. Zo kunnen u en uw kind  zien wat er in de vakantie 
allemaal te doen is. I

Oudercontact

Dagelijks contact
Bij het ophalen van uw kind vertellen wij u wat uw kind gedaan heeft en hoe de middag is 
verlopen. Gaat uw kind zelfstandig naar huis? Dan vinden wij het fijn als u zo nu en dan contact met 
ons opneemt. Uiteraard nemen wij bij vragen of problemen contact met u op.
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Kinderverslagen en oudergesprekken 
Naast het kennismakingsgesprek en een gesprek na de eerste drie maanden hebben wij hebben 
ieder jaar met u een officieel oudergesprek.  Als er reden voor is, wordt er natuurlijk niet gewacht op 
zo’n officieel gesprek. Dan maken we  eerder met u een afspraak. Of u met ons.

Oudergesprekken 
Als uw kind een jaar op ons kindercentrum is, vullen we een observatieschema in. Met dit 
schema kijken we naar de ontwikkeling van uw kind en ook hoe uw kind zich voelt binnen ons 
kindercentrum (het welbevinden). Deze observatie gebruiken we als uitgangspunt voor ons 
gesprek. Ook bespreken we de evt. aandachtspunten en maken afspraken voor het volgende jaar. 

Oudercommissie
De oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders en behartigt de belangen van ouders en 
kinderen. Ze vergadert 1  keer in de 3 maanden samen met de clustermanager/locatiehoofd. Als 
ouder kunt u deze vergaderingen bijwonen.  Tot dusver hebben wij nog geen oudercommissie. 
Wilt u lid worden of de oudercommissie? U kunt zich aanmelden als lid of aspirant-lid bij de 
clustermanager en onze pedagogisch medewerkers.

Website 
Wij hebben een eigen website  namelijk www.kinderopvangeglantier.nl 
Hier vindt u het laatste nieuws uit ons kindercentrum. Ook kunt de foto’s bekijken van onze 
activiteiten. 

Nieuwsbrief 
Vier keer per jaar sturen wij u onze nieuwsbrief per e-mail. Heeft u geen e-mailadres? Geen 
probleem. Er ligt altijd een aantal exemplaren van onze laatste nieuwsbrief op de informatietafel. 

Huisregels
Algemeen (voor ouders)
• Wij gaan er vanuit dat u uw kind(eren) zelf komt ophalen. We geven uw kind alleen aan iemand 

anders mee, als u ons daarvan van tevoren op de hoogte heeft gesteld.
• Wij willen het graag weten als uw kind afwezig is (i.v.m. ziekte, vakantie, dagje rust). Zo 

kunnen wij onze administratie goed bijhouden. U kunt uw kind afmelden bij de pedagogisch 
medewerkers. Op de dag zelf kunt u bellen naar de groep van uw kind. U vindt de 
telefoonnummers voorin deze wegwijzer onder  ‘contact’.

• Als er een bijzonderheid is m.b.t. uw kind waardoor uw kind in de groep met ander 
gedrag zou kunnen reageren (bv. ziek geweest, hoofdluis, ingrijpende verandering in de 
thuisomstandigheden of iets dergelijks), wilt u dit dan doorgeven? Dan kunnen wij daar 
rekening mee houden.

• Wij blijven graag op de hoogte van verhuizingen, andere telefoonnummers, mobiele 
bereikbaarheid. Wij vragen u dan ook regelmatig op de fotosleutelhanger te controleren of alle 
nummers correct zijn en wijzigingen aan ons door te geven.

• Op de woensdag, vrijdag en op marge/vakantiedagen werken Vindingrijk en Eglantier samen.
• Wij vinden overleg met de basisschool erg belangrijk. Wanneer er op school iets gebeurt, 

kan dat consequenties hebben voor uw kind op de BSO.. Wij mogen echter niet zonder uw 
toestemming met de school praten over uw kind. Daarom hebben wij een formulier ontwikkeld 
zodat u uw toestemming kunt geven. 
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