Kruisweg 2, 5406 PB te Uden
0413-270800
bregje@jannekestrots.nl

Huishoudelijk reglement 0-4 jaar
Dit reglement bevat regels voor zowel ouders, kinderen en leidsters, welke wij
hanteren in ons Kinderdagverblijf. Dit zorgt voor duidelijkheid en een goede
samenwerking. Zo zorgen wij o.a voor onze kwaliteit.
Openingstijden:
Kinderdagverblijf Janneke’s Trots is open van maandag tot en met vrijdag.
De openingstijden zijn van 7.30 – 18.00 uur.
Plaatsing:
Bij plaatsing van uw kind wordt een contract opgesteld. Als dit getekend is gaat u akkoord met
alle voorwaarden. Het minimum aantal dagen dat uw kind geplaatst kan worden is 1 dag (of 2
dagdelen) en maximaal 5 dagen.
Brengen/ophalen
Wanneer u uw kind brengt of ophaalt bent u verantwoordelijk voor uw kind tot u
weggaat. Leidsters kunnen wel corrigerend optreden. Bij het ophalen van u kind dient u zich af te
melden bij de pedagogisch medewerker. Wordt uw kind door een ander dan de ouder opgehaald,
dan dient u dit van te voren zelf door te geven, anders geven wij uw kind niet aan iemand mee.
Wij verzoeken u attent te zijn op het
sluiten van de buitendeur en de poortjes.
Bereikbaarheid
Het is noodzakelijk, dat wanneer uw kind op Kinderdagverblijf Janneke’s Trots is, wij
altijd weten waar u te bereiken bent in noodgevallen.
Vergeet dus niet bij wijziging bereikbaarheidsnummers door te geven!
Mandje.
Kinderen van 0 t/m 4 jaar hebben een mandje op kdv Janneke’s Trots waarin per dagdeel
minimaal vier luiers en een verschoning moeten liggen, evt. knuffel, speen, speeltje etc.
Voor kinderen die zindelijk zijn een verschoning in het mandje leggen.
Baby`s (in het begin) graag een knuffeltje meegeven waar de geur van thuis inzit.
Het is mogelijk een pak luiers op kdv Janneke’s Trots te zetten. Deze thuis voorzien van
naam de van het kind. Zijn de luiers op, dan schrijven wij dit in het schriftje van uw kind en dan
weet u dat u dan weer nieuwe luiers mee moet nemen.
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Hygiene
- Wij verzoeken u bij binnenkomst van onze groepen de blauwe slofjes aan te doen, zodat de
kinderen in een hygiënische ruimte kunnen blijven spelen.
- Kinderen dragen binnenschoentjes of sloffen die zij bij binnenkomst aantrekken.
- Op het kinderdagverblijf wordt iedere avond door de schoonmaakster alle ruimtes
schoongemaakt.
- Etenswaren worden goed gesloten en bewaard.
- Toiletten worden goed schoongehouden. Kinderdagverblijf Janneke’s Trots heeft voor haar
kinderen kleine kindertoiletjes. Deze zijn hygiënischer dan potjes.
– Na iedere verschoning wordt het verschoningskussen gereinigd.
Foto
Wij maken geregeld foto’s van de kinderen tijdens het spelen. Deze foto’s worden geplaatst op
onze facebookpagina en eventueel op onze website. Wilt u dit liever niet, geef dit dan even door
bij Bregje.
Informatie
Informatie vanuit de kinderopvang naar ouder/ verzorger toe, vindt veelal via de mail
plaats of via het mandje van uw kind, ook is het belangrijk om regelmatig op ons publicatiebord te
kijken.
Kleding
Er graag opletten dat de kleding in de mandjes past bij het seizoen.
Om uw kind lekker te kunnen laten spelen verzoeken wij u uw kind gemakkelijke
kleding aan te trekken, die tegen een stootje kunnen en het mogelijk maakt dat uw
kind zelfstandig naar het toilet kan gaan.
Jas, muts, handschoenen, schoenen, laarzen en pantoffels dienen gemerkt te worden.
Wilt u er zorg voor dragen dat uw kind geen lange koortjes onder in de jas en
capuchon heeft i.v.m. veiligheid bij het spelen. Zonodig zal de leiding dit verwijderen.
Kinderopvang Janneke’s Trots is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen
van kleding.
Eten en drinken
Kinderopvang Janneke’s Trots verzorgt het eten en drinken, behalve flesvoeding,
Groente- en fruithap, traktaties verjaardag en afscheid.
Wanneer u zelf voedingsmiddelen mee neemt naar Janneke’s Trots (bijvoorbeeld een
traktatie of bij allergieën), producten die koel bewaard moeten worden mee brengen
in een koeltas. Dit i.v.m. bacteriën die eventueel kunnen ontstaan.
Flesvoeding voor de baby mag niet kant-en-klaar worden meegegeven i.v.m.
bacteriën die kunnen ontstaan. U kunt een kan afgekoeld gekookt water en
doseerbakjes met melkpoeder meenemen en een flesje. Flesjes worden bij Janneke’s Trots met
kraanwater bereid, tenzij anders afgesproken. Dit alles voorzien van
naam van uw kind!
Voor de moeder is er de mogelijkheid om borstvoeding te geven. Belangrijk hierbij is
dat zij altijd bereikbaar is en op vraag van het kind kan komen voeden. Daarnaast
moet er reservevoeding aanwezig zijn op Janneke’s Trots i.v.m. calamiteiten. Dit
kan flesvoeding zijn of afgekolfde borstvoeding voorzien van houdbaarheidsdatum
en naam van uw kind. Deze wordt bewaard in de vriezer en bij calamiteiten
opgewarmd in de flessenwarmer.
Afgekolfde borstvoeding dient in een koeltas te worden meegebracht.
Met diëten en eetgewoonten houden we natuurlijk rekening.
Kinderen mogen vanaf 7.30 uur gebracht worden en dienen thuis te ontbijten.
Alle persoonlijke voeding moet voorzien zijn van naam van uw kind.
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Trakteren
Bij verjaardagen of afscheidsfeestjes mag er geen snoep getrakteerd worden.
Veel ouders denken, ach die ene keer. Die ene keer kan uitmonden in zo`n 40 keer
per jaar
Wij zijn niet pertinent tegen snoepen, maar we laten het wat en hoeveel liever aan de
ouders zelf over, dus thuis. Overleg van te voren even met de leiding wat de plannen
voor de verjaardag zijn.
Bezoek
Het is niet wenselijk uw kind tijdens de kinderopvang tijd te bezoeken. Een bezoek
kan verwarrend werken voor uw kind. Wilt u informatie, dan kunt u natuurlijk altijd
bellen. Omdat het voor de kindjes niet fijn en vertrouwd is als zij vreemde gezichten op de
groepen zien, plannen wij de afspraakjes met nieuwe ouders altijd in de avonduren, dit is ook uit
veiligheidsoverwegingen.
Toestemmingsverklaringen
Bij plaatsing wordt de ouder/verzorger verzocht een toestemmingsverklaring te
tekenen ten aanzien van o.a. buikslapen, uitstapjes buiten het terrein van
Kinderopvang Janneke’s Trots, voor het maken van video`s en foto`s voor gebruik
binnen / buiten Kinderopvang.

Kinderziektes
Wij hanteren de richtlijnen van de GGD. Wij verwachten bij plaatsing dat uw kind alle inentingen
heeft gekregen die tot zijn/haar leeftijd behoren.
Wanneer uw kind ziek is, koorts heeft, diarree, krentenbaard, hoofdluis of bepaalde
ziekteverschijnselen zijn opgetreden zoals blaasjes die nog niet ingedroogd zijn, kunt u uw kind
niet brengen. Dit geldt ook bij waterpokken en krentenbaard die nog niet ingedroogd zijn.
Wanneer het kind ziek wordt op het kinderdagverblijf dan zijn we alert op:
1. Koorts: Tot 38.0 C laten wij weten dat hij/zij verhoging heeft, zodat u op de hoogte bent.
Het kind hoeft niet direct te worden opgehaald, tenzij het kind echt ziek oogt.
Vanaf 38.5 is het koorts en zal het kind extra aandacht en verzorging nodig hebben. Wij
nemen contact op met de ouders om het kind te laten ophalen.
2. Oogontsteking: Wanneer het oogwit rood is, dan is dit de besmettelijke variant. U dient
uw kind op te halen. Gaat het alleen om een verkouden oogje, en komt er alleen pus uit,
dan kunnen wij dit op de groep verzorgen.
3. Diarree: heeft u kind meerdere diarree luiers binnen een uur, dan kan dit zorgen voor
besmetting en dient het kind te worden opgehaald.
4. Loopoor: is besmettelijk. Wanneer het te verzorgen is op de groep, kan het kind blijven.
Wanneer het extra verzorging betreft en er besmettingsgevaar is, dient het kind
opgehaald te worden.
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Medicatie
Heeft uw kind medicijnen nodig dan dient u de volgende procedure te volgen:
U noteert in het schrift van uw kind waarvoor uw kind medicijnen krijgt,
de naam van het medicijn, dosering, tijdstip van geven, wijze van toedienen en
plaatst uw handtekening.
Het medicijn moet in originele verpakking worden meegenomen.
De leidster zal in het schrift van uw kind noteren wat ze heeft gegeven, tijdstip, de
hoeveelheid.
Voordat ze het medicijn aan uw kind geeft laat ze de dosering controleren door haar
collega.
Vervolgens wordt het door beide leidsters afgetekend in het schrift.
Bij kinderdagverblijf Janneke’s Trots worden geen koortsonderdrukkende middelen zoals
zetpillen gegeven.
Er is 1 uitzondering voor een verzoek tot zetpillen, nl. bij kinderen waarvan bekend
is dat zij last hebben van koortsstuipen of epilepsie, in deze gevallen dient het kind direct
opgehaald te worden.
Voor wat betreft medische handelingen bij o.a.
-vernevelen van kinderen die last hebben van astmatische aandoeningen
- gebruik van spreidbroek,
dient de ouder/verzorger de toediening de eerste keer zelf toe te passen en
instructies aan de leidster te geven.
Het daarvoor bestemde formulier wordt door ouder/verzorger en leidster
ondertekend.
Voor enkele medicijnen waarbij de ouder/verzorger de leidster opdracht geeft deze zo
nodig te geven, wordt een daarvoor bestemde lijst ingevuld door de
ouder/verzorger. De leidsters kunnen dan indien zij het noodzakelijk achten, deze aan
uw kind geven.
Medicijnen die u mee geeft voor uw kind nooit in de mandjes leggen, deze geeft u persoonlijk af
aan de leidster, zij bergt deze veilig op
Veiligheid en gezondheidsbeleid
Het beleid ligt ter inzage op de groepen. Ongevallen worden geregistreerd en
geëvalueerd.
Zonodig wordt het beleid tussentijds bijgesteld. Jaarlijks wordt er een risicoinventarisatie
gemaakt.
Oudercommissie
Kinderdagverblijf Janneke’s Trots heeft een oudercommissie.
Het reglement van de oudercommissie en het huishoudelijk reglement van de
Oudercommissie Janneke’s Trots zijn op aanvraag verkrijgbaar bij het Hoofd
Kinderopvang.
Bij plaatsing krijgen de ouders/verzorgers de namen en bereikbaarheid van de
oudercommissieleden uitgereikt.
Klachtenregeling
Kinderdagverblijf Janneke’s Trots heeft een klachtenregeling voor haar klanten.
Deze kunt u opvragen bij het Hoofd Kinderopvang.
Compenseren van dagen
Komt uw kind een dagje niet naar de kinderopvang en u meldt dit minimaal 2 weken van te voren
af per email, dan houdt u deze dag 3 maanden tegoed. Deze dag kunt u dan compenseren met een
andere dag mits de groepsgrootte dit toelaat. Ruildagen zijn in de maanden september t/m mei,
indien er dus plaats is, kosteloos mogelijk. In de periode juni t/m augustus zijn ruildagen niet
mogelijk en kunt u de dagen niet tegoed houden.
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Extra dagen:
Mits er plaats is op de groep, is er de mogelijkheid om extra dagen aan te vragen. U ontvangt
naast u vaste maandelijkse factuur, hier een aparte factuur voor.

Ophaalregeling
Uw kind dient binnen de openingstijden te worden opgehaald. Als uw kind na 13:30
wordt opgehaald betaalt u ook het middagdeel.
Sluitingdagen
Kinderdagverblijf Janneke’s Trots is gesloten op alle officiële feestdagen. Ook is het
kinderdagverblijf gesloten in de laatste week van de bouwvak en op de maandag met carnaval.
Privacy
Kinderdagverblijf Janneke’s Trots gaat op een vertrouwelijke manier om met
gegevens over uw kind en zal deze niet aan derden ter beschikking stellen,
behoudens bij wet vastgelegde uitzonderingen.
Opzegtermijn:
Indien u de opvang wilt beëindigen, geldt er een opzegtermijn van 2 maanden. Een opzegging
dient voor de 1e van de maand schriftelijk te worden ingediend.

Mocht u nog vragen hebben na het lezen van dit huishoudelijk reglement dan
beantwoorden wij uw vragen graag!
Wij wensen u en uw kinderen een hele fijne tijd toe bij kinderdagverblijf
Janneke’s Trots.
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