Huisregels – Fris! Kinderdagverblijven

Beste ouder/verzorger,
U komt binnenkort voor het eerst met uw zoon of dochter bij Fris! Kinderdagverblijven, wij kijken uit
naar jullie komst!
Tijdens het intakegesprek zal de pedagogisch medewerker u het een en ander vertellen over het
kinderdagverblijf. Om ervoor te zorgen dat u alle informatie over de gang van zaken en afspraken op
een rij hebt, bieden wij u hierbij de huisregels aan.
Tijdens het intakegesprek krijgt u de ruimte om eventueel vragen te stellen over de huisregels. Wij
willen u er op wijzen dat steeds de nieuwste versie van de huisregels op onze website staan.
Wij wensen u en uw kind een plezierige tijd bij Fris! Kinderdagverblijven.
Vriendelijke groet,

Het team van Fris! Kinderdagverblijven

Fris! Kinderdagverblijven - algemeen
Doelstelling
Fris! Kinderdagverblijven heeft als doel het aanbieden van professionele kinderopvang aan
ouders/verzorgers (hierna te noemen ouders) van kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. De opvang is
gericht op ontmoeten, verzorgen en het stimuleren van gerichte ontwikkeling van het kind. Fris!
beschouwt het als haar opdracht ouders in staat te stellen hun zorg voor de kinderen te combineren
met werk, studie of anderszins en om hun kinderen in een vroeg stadium in contact te brengen met
andere kinderen.
Fris! Kinderdagverblijven, zal zich toespitsen op kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.
Pedagogisch beleid
Wij zien ons bij de opvang en opvoeding als partner van de ouders en hebben een aantal
uitgangspunten geformuleerd die in ons dagelijks handelen leidend zijn. Deze zijn neergelegd in het
pedagogisch beleid. Veiligheid, respect, communicatie en stimuleren van de ontwikkeling zijn hierbij
sleutelwoorden. Een verkorte versie van ons pedagogisch beleid kunt u vinden op onze website.
Het beleid is uitgewerkt naar concrete pedagogisch werkplannen, zodat voor ouders en ook voor
medewerkers onderling duidelijk is hoe wij de dingen organiseren, opzetten en regelen. Deze
pedagogische werkplannen liggen voor u ter inzage op het kinderdagverblijf.
Organisatie
De eindverantwoordelijkheid over de dagelijkse gang van zaken berust bij de directeur. De dagelijkse
leiding van de locatie is in handen van de locatiemanager.
Het team op het kinderdagverblijf
Elke groep wordt geleid door vaste medewerkers, zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding
van het groepsproces. Regelmatig werken er stagiaires boventallig mee in de groep. Alle
medewerkers beschikken over de passende beroepskwalificatie zoals in de CAO is opgenomen.
Voor inval bij ziekte en vakantie van de vaste medewerkers wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt
van vaste invalleidsters, zodat de kinderen zo min mogelijk wisselende leiding hebben. Het
vakantierooster is dusdanig opgezet dat altijd een vaste pedagogisch medewerker in de groep
aanwezig blijft. Het team doet mee aan werkoverleggen, trainingen, cursussen en bijscholingen om
op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het vak.
Vaste inval- en uitzendkrachten
Ouders kunnen te allen tijde rekenen op vervanging van de vaste beroepskrachten. Het
kinderdagverblijf heeft daarvoor een vaste ploeg van invalkrachten. Dat wil zeggen dat het
kinderdagverblijf een aantal leidsters in dienst heeft die tijdens vakantiedagen en/of ziekte van het
personeel opgeroepen kunnen worden om in te kunnen vallen. De keuze voor een eigen invalploeg is
om de continuïteit van vast personeel op de groepen te kunnen waarborgen. Deze invalkrachten zijn

bekend met het beleid en de regels van de instelling en de groepen. Zij zijn bekend voor de kinderen,
ouders en het personeel. Het schept zowel voor kinderen, ouders en het personeel een vertrouwd en
veilig gevoel. Bij het inzetten van een invalkracht op de groep wordt er altijd eerst naar een
invalkracht uit onze eigen invalploeg gezocht.

Praktische zaken
Openingstijden
Fris! Kinderdagverblijven is het gehele jaar op werkdagen geopend van 07:00 uur tot 18:30 uur, met
uitzondering van nationale feest- en gedenkdagen. Bij voldoende aanmeldingen (bij 5 kinderen of
meer) gaan wij op deze dagen graag open. De dagen dat we gesloten zijn worden op tijd aan u
doorgegeven. Nationale feestdagen kunnen niet geruild worden.
De BSO is 40 weken per jaar geopend. De tijden zijn afhankelijk van de openingstijden van de school
die uw kind bezoekt. In de schoolvakanties bieden wij de hele dag opvang. Deze dagen kunt u vast in
een vakantie BSO contract afnemen (zodat u deze uren ook vooraf aan de Belastingdienst kan
opgeven) of op basis van een flexibel contract. In dit geval worden alle afgenomen opvanguren
achteraf aan u gefactureerd. De openingstijden in de vakanties zijn van 08:00 - 18:00 uur.
Ruilen
Ouders kunnen een verzoek doen voor het ruilen van de dag waarop het kind normaal komt met een
andere dag waarop het kind niet is geplaatst. Deze service bieden wij graag en we zullen er alles aan
doen om aan uw wensen tegemoet te komen. Bij beschikbaarheid zullen wij het verzoek dan ook
altijd honoreren. Voorwaarde om te ruilen is dat de desbetreffende dag vooraf wordt aangevraagd.
Om de aanvraag van het ruilen te kunnen honoreren plannen wij direct een vervangende datum in.
Je kan dus geen dagen opsparen en later inzetten.
Incidentele afname extra dagdelen
Fris! biedt ouders de mogelijkheid om incidenteel extra dagen/ dagdelen opvang af te nemen op
basis van beschikbaarheid. Uitgangspunt is plaatsing in de eigen groep van het kind, waarbij rekening
wordt gehouden met de maximale groepsbezetting en de kind-leidsterratio.
Als de afname van een extra dagdeel niet mogelijk is op de eigen groep van het kind, kan het kind
alleen op een andere groep worden opgevangen als ouders hier schriftelijk toestemming voor
hebben gegeven.
Voor de facturering van een extra dagdeel ontvangen ouders via de leidster een extra dagdelenformulier om te ondertekenen. Op de factuur komt dan precies te staan op welke dag, groep en
tijden er extra opvang heeft plaats gevonden. Voor de afname van extra dagdelen zijn de normale
tarieven van toepassing. Deze extra dag zal achteraf aan u gefactureerd worden.

Halen en brengen KDV
Wij verzoeken ouders hun kinderen ‘s ochtends te brengen tussen 07:00 en 09:00 en ‘s middags
tussen 12:30 en 13:00. Ophalen kan tussen 12:00 en 12:30 en tussen 16:00 en 18:30. Wij stellen deze
richtlijnen zodat de activiteiten voor de andere kinderen rustig kunnen verlopen. Wij begrijpen dat
er situaties zijn waardoor u incidenteel af moet wijken van deze richtlijnen. In overleg is er veel
mogelijk! Binnen de bovenstaande haal- en brengtijden hebben de medewerkers voldoende
gelegenheid om aandacht te besteden aan de overdracht van de zorg voor uw kind en de
belevenissen van uw kind op die dag met u door te nemen. Om de dag rustig te beginnen of te
onthaasten aan het eind van een drukke werkdag staat er altijd een kopje koffie of thee voor u klaar.
Wanneer uw kind door een ander wordt opgehaald, dient u dit van tevoren aan de leiding te melden.
De medewerker geeft uw kind niet mee aan een onbekende of onbevoegde.
Ziekte
Wilt u de afwezigheid van uw kind door ziekte of om andere redenen ’s ochtends voor 09:00 uur aan
het kinderdagverblijf melden?
Vakantieplanning
Voor een goede personeelsplanning tijdens de vakanties kan het zijn dat de ouders ruim van tevoren
gevraagd wordt op te geven of hun kind wel of niet komt in de vakanties. Zoals eerder benoemd kunt
u de dagen dat uw kind niet komt door bijv. vakantie ruilen naar een ander moment. Voorwaarde is
dat u dit vooraf aangeeft en op basis van beschikbaarheid.
Het opnemen van vakantiedagen van de medewerkers en het regelen van invalkrachten wordt aan
de hand van de bezetting georganiseerd. Als er weinig kinderen aanwezig zijn kunnen wij incidenteel
de groepen samenvoegen.
Wennen
Om uw kind(-eren) op een goede en verantwoorde wijze te laten wennen, wordt een geleidelijke
opbouw in de aanwezigheid van uw kind op het kinderdagverblijf, peuteropvang of BSO gehanteerd.
Wij vinden het belangrijk dat uw kind(-eren) zich veilig bij ons voelen. Tijdens het intakegesprek, dat
plaatsvindt voordat uw kind voor het eerst naar het KDV of de BSO komt, nemen we uitgebreid de
tijd om samen met u de gewoontes en bijzonderheden van uw kind(-eren) te bespreken. Wij
bespreken de dagindeling en in hoeverre uw kind hierin mee kan, afhankelijk van de leeftijd van uw
kind. Zowel voor de baby-, peuter- als BSO-groepen mogen kinderen tweemaal een dagdeel komen
wennen. Dit kan een ochtend of middag zijn bij voorkeur op de dag waarop het kind geplaatst is.
Naar aanleiding van de wenmomenten zal worden besproken met ouders of een langere wenperiode
gewenst is, waarbij eventueel een vervolgtraject wordt afgesproken.
Tijdens de wenmomenten van uw kind(-eren) dient u telefonisch bereikbaar te zijn om uw kind
eventueel eerder op te halen als het wennen moeizaam verloopt. Dit wordt ook met ouders tijdens
het intakegesprek afgesproken. Tijdens de wenmomenten houden wij rekening met het aantal
leidster in verhouding tot het aantal kinderen. De betaling van de opvang gaat van start na de
afgesproken wenperiode.

Baby's die doorstromen naar een andere groep wennen ook minimaal twee keer, voordat ze volledig
overgaan naar de nieuwe groep. Kinderen herkennen door het wennen de pedagogisch
medewerkers, de andere kinderen en de nieuwe groepsruimte.
Wat neem ik mee naar Fris! Kinderdagverblijven
- Een fles + eventueel (speciale) voeding
- Het Fris! schriftje (logboekje) van uw kindje
- Persoonlijke dingen speen/knuffel
- Een extra setje (reserve) kleding
- Eventueel een slaapzakje
Graag alles wat u meeneemt en/of achter laat bij Fris! voorzien van naam.

De gang van zaken op het KDV
Contact over uw kind
Een goed contact tussen ouders en leiding is erg belangrijk. Bij het halen en brengen van uw
kind is er in de regel voldoende gelegenheid om met de groepsleiding over uw kind te praten.
Heeft uw kind goed geslapen en gegeten? Was hij/zij opgewekt die dag of was er iets bijzonders. Om
u een duidelijk beeld te geven, maken we gebruik van een logboekje waarin de pedagogisch
medewerker het verloop van de dag heeft genoteerd. Indien er meer tijd nodig is om zaken te
bespreken, kunt u een afspraak maken met de medewerkers.
Een keer per jaar nodigen we u uit voor een 10-minutengesprek. Op een rustig moment in de
avonduren heeft u dan de gelegenheid om met de groepsleiding te spreken over de ontwikkeling van
uw kind bij Fris! Mocht u de behoefte hebben om, buiten deze 10-minutengesprekken, een gesprekje
te plannen dan kan u dit altijd aanvragen bij een van onze pedagogisch medewerkers. Zij plannen
graag een moment hiervoor in!
Voeding en verzorging
Lunch, fruit, tussendoortjes, drinken, luiers en linnengoed worden door Fris! Kinderdagverblijven
verzorgd. Wel verzoeken wij u een slaapzak voor uw kind(-eren) mee te nemen en deze voorzien van
een naam. Eventuele wensen op het gebied van voeding (allergie of dieet) kunnen kenbaar worden
gemaakt tijdens het intakegesprek. Dieetvoeding dient u mee te nemen van thuis. Er is altijd
bespreekbaar wat wij wel kunnen bestellen wat het kindje wel mag eten/drinken.
Flesvoeding van de baby’s is aanwezig op de locaties, u hoort tijdens het intake gesprek welke
voeding op de locatie aanwezig is. Gebruikt u liever een andere voeding of borstvoeding dan wordt u
verzocht deze mee te nemen van huis.

Persoonlijke bezittingen
Elk kind beschikt over een eigen bakje. Het is niet verstandig om eigen speelgoed mee te nemen naar
het kinderdagverblijf (uitgezonderd natuurlijk de knuffel om mee te slapen). Fris! Kinderdagverblijven
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoek raken of beschadigen van kleding en meegebrachte
eigendommen.
Toestemming voor uitstapjes, foto’s en video
Af en toe mogen de kinderen mee met een uitstapje. Bijvoorbeeld naar de receptie van een
pedagogisch medewerker die trouwen gaat, boodschappen doen, even naar het park of een
voorleesontbijt in de bibliotheek. Aan alle ouders wordt schriftelijk toestemming gevraagd of hun
kind hieraan deel mag nemen, zie intakeformulier.
Ook wordt aan alle ouders toestemming gevraagd voor het maken en gebruiken van foto- en/of
videomateriaal voor intern of extern gebruik. Hierbij kunt u denken aan een verjaardagsfeestje van
een kind of een leuke activiteit die op de locatie plaatsvind, maar ook voor het plaatsen van foto’s op
de website of facebook. Het toestemmingsformulier wordt bij het intakegesprek besproken en
ingevuld.
Festiviteiten
Verjaardagen en afscheid van de kinderen worden uitgebreid gevierd. Het kind mag trakteren, de
groep is versierd en er is een feestmuts. Een kind dat weggaat (bijvoorbeeld naar de basisschool)
zwaaien we met zijn allen uit. Snoep ziet er heel gezellig uit, maar het betekent vaak dat een aantal
kinderen niets krijgt vanwege een mogelijk dieet. Suiker- en kleurstofvrije traktaties zijn welkom!
Neemt u hierover gerust contact op met de medewerkers; zij hebben genoeg suggesties om u op
weg te helpen. Ook Pasen, Sinterklaas, Kerst en verjaardagen van de medewerkers vieren wij, met
alles wat daarbij hoort.
Verzekeringen
Er is voor het personeel en alle kinderen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten.

Ouders
Nieuwsbrief
Fris! Kinderdagverblijven verspreidt eens in de 6 tot 8 weken een nieuwsbrief onder alle ouders.
Deze wordt per mail naar u verstuurd. Daarin vind u de laatste nieuwtjes over Fris!
Kinderdagverblijven en wordt er stil gestaan bij de thema’s waar op dat moment aan gewerkt wordt.
Ouderavonden
Op het kinderdagverblijf kunnen ouderavonden worden georganiseerd. Het team en/of de
oudercommissie stellen vaak aan de hand van een thema een programma samen. Suggesties van
ouders zijn van harte welkom.

Oudercommissie
Fris! Kinderdagverblijven heeft een oudercommissie. De leden van de oudercommissie hebben
regelmatig overleg met de locatiemanager over zaken die de kwaliteit van de opvang binnen de
locatie betreffen. De namen van de leden van de oudercommissie kunt u opvragen bij de manager.
Fris! heeft de inspanningsplicht om een oudercommissie binnen de locaties op te zetten. Fris!
Kinderdagverblijven is uiteindelijk afhankelijk van de aanmelding door ouders. Zijn er geen helaas
geen aanmeldingen dan zal Fris! tegemoet komen aan een alternatieve ouderraadpleging. Het
reglement van de oudercommissie en de alternatieve ouderraadpleging staat op de website en ligt
ter inzage op het kinderdagverblijf.
Tevredenheidsonderzoek
Elke twee jaar verricht Fris! een tevredenheidonderzoek onder ouders. We vragen naar uw mening
over onder andere de binnen- en buitenfaciliteiten, het spel- en activiteitenaanbod en de kwaliteit
van de medewerkers en verzorging. Deze onderzoeken worden gebruikt om de opvang en verdere
dienstverlening af te stemmen op de wensen van de ouders. De resultaten van de onderzoeken
worden teruggekoppeld naar de oudercommissie.
Klachten / verbetersuggesties
Dagelijks doen wij ons uiterste best om uw kinderen naar volledige tevredenheid op te vangen.
Mocht er onverhoopt toch iets voorvallen waar u geen goed gevoel bij heeft dan horen wij dit graag
van u! Wij staan open voor vragen en suggesties van u als ouder en zullen te allen tijde proberen
deze zo goed mogelijk te behandelen of toe te passen. Mocht uw ontevredenheid verder gaan en
komt u daarbij tot het indienen van een klacht dan staan wij garant voor een correcte afwikkeling
hiervan.
Fris! Kinderdagverblijven 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 worden ingediend bij de locatiemanager. Zij is te
bereiken per email: info@friskdv.nl Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.
Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg
vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den
Haag: www.klachtenloket–kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de
Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl
In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie.
Ons klachtenregelement staat op de website en is in te zien op de locaties.
Gedragscode
Fris! heeft een gedragscode opgesteld voor de organisatie en deze is van toepassing verklaard door
de directeur. De gedragscode geldt voor medewerkers, stagiaires, cliënten en leveranciers van Fris!
Kinderdagverblijven. De gedragscode is in te zien op de locatie.

