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Locaties
De buitenschoolse opvang van Kinderhuis de Fuut is gevestigd op twee locaties. Aan de 
Jan van Riebeeckstraat 9 in het zijgebouw van Basisschool Blink (Het Nest) en aan de Otto 
van Reesweg 2 in het gezamenlijke kleinschalige kindercentrum van KDV Doortje en 
Kinderhuis de Fuut (De Uiterwaard)

Het Nest
In het zijgebouw van Basisschool Blink hebben we een grote, maar knus ingerichte 
woonkamer met een lange houten tafel, verschillende zithoekjes, creatieve hoek met 
werkbank en zelfs een podium met piano. Als we willen koken maken we gebruik van de 
woonkeuken van Blink. Een enkele keer, bij erg slecht weer, kunnen we ook gebruik 
maken van het kleutergymlokaal in Blink. In het Nest kunnen we 4 groepjes van elk 8 
kinderen opvangen.

De Uiterwaard
In ‘De Uiterwaard’ vind je twee kleinere ruimtes, de keuken en de woonkamer. Deze 
ruimtes zijn gezellig ingericht en uitgerust met boeken, spelletjes, creatieve materialen 
etc. Een hangbank in de woonkamer en een klimbank in de keuken. In het midden van 
het gebouw is een grote gang waar we de jongste kinderen die bij KDV Doortje 
opgevangen worden regelmatig tegenkomen. Het is een gezellige boel hier! We vangen 
maximaal 2 groepjes van elk 8 kinderen op in deze locatie. 

Buitenlocaties
De uiterwaarden van Culemborg zijn een grote ‘natuurspeeldernis’. Hier zullen we dan 
ook regelmatig te vinden zijn. Maar ook de kinderboerderij, het kabouterbosje, de Zump, 
de speeltuin in de wijk, De Tuinpiraat, Werk aan het Spoel etc etc zijn geliefde 
buitenspeelplekken. Vervoer van en naar de buitenlocaties gebeurt per (bak)fiets.

Pedagogisch beleid
Het complete pedagogisch beleidsplan kunt u bij ons opvragen. Dit beleid is beschreven 
aan de hand van de volgende onderwerpen: veiligheid, persoonlijke en sociale 
competentie, normen en waarden, gezondheid en veiligheid van kinderen. We gaan uit 
van vier pedagogische uitgangspunten die in het beleidsplan verder staan uitgewerkt: 
gelijkwaardigheid, onvoorwaardelijkheid, natuurbeleving en levensecht spelen. 

Kennismaken, inschrijven en plaatsing
Wie geïnteresseerd is in de naschoolse opvang van de Fuut is van harte welkom om een 
middagje mee te gaan. Maak een afspraak per mail en vergeet niet op de fiets te komen 
en passend schoeisel aan te doen. 

Inschrijven gaat middels het inschrijfformulier op onze website: 
www.kinderhuisdefuut.nl. We zullen u na ontvangst van het inschrijfformulier informeren 
over de beschikbare dagen. 

Ongeveer drie weken voor de plaatsingsdatum nodigen we jullie uit voor een 
intakegesprek. We zullen dan onder andere allerlei praktische zaken en bijzonderheden 
(zoals bijvoorbeeld bepaalde eetgewoonten etc) rondom uw kind en de buitenschoolse 
opvang bespreken zodat daar bij de opvang beter op in gespeeld kan worden. Tijdens 
het intakegesprek kunnen we ook de wen(mid)dagen afspreken, we stemmen de manier 
van wennen af op de behoeften van het kind en de ouders. 

http://www.kinderhuisdefuut.nl
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Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding. Door ondertekening van het 
plaatsingscontract gaan ouders akkoord met de algemene voorwaarden en de 
betalingsregels. Ook geeft u hiermee de leiding van Kinderhuis de Fuut toestemming het 
terrein voor buitenactiviteiten te verlaten en bent u op de hoogte van de huisregels en de 
regels en afspraken rondom het buitenspelen.

Groepsgrootte
Kinderen worden ingedeeld in een vaste stamgroep van 8 kinderen. Deze verticale groep 
wordt begeleid door 1 vaste bevoegde pedagogisch werker en wordt soms ondersteund 
door een vaste (minimaal 6 maanden) stagiair. 

We kiezen er bewust voor om de wettelijke gestelde leidster-kind ratio te verlagen. 
Kleinschaligheid krijgt op deze manier concreet vorm. Binnen een grootschalige opvang 
situatie is er simpelweg minder tijd en ruimte om kinderen die begeleiding te geven 
waarbinnen ze hun zelfstandigheid en eigenheid kunnen ontwikkelen. Om te kunnen 
leren vallen én opstaan. En om rust te ervaren. We willen een duidelijk onderscheid 
maken tussen ‘op school’ zijn en ‘thuis komen’. Wanneer een kind tijdens zijn 
naschoolse uren ook nog in een groep van 30 kinderen moet functioneren, kan een kind 
zich naar ons idee minder goed los maken van de schoolse vorm, en alles wat dat met 
zich meebrengt.

Medewerkers
Kinderhuis de Fuut hanteert een leider-kind ratio van 1 op 8 (elders 1 op 10). De wet 
stelt een pedagogische opleiding als harde eis voor iedereen die in de kinderopvang 
werkt. We kijken hierbij naar de beroepskwalificatie zoals die geldt volgens de CAO 
Kinderopvang. Medewerkers moeten voor Kinderhuis de Fuut over meer kwaliteiten 
beschikken dan de gemiddelde begeleider van een BSO. Al onze medewerkers hebben 
naast pedagogische ervaring ook natuur- en of kunsteducatieve kwaliteiten of opleiding. 
Iedereen die voor en bij Kinderhuis de Fuut werkt, heeft een VOG (Verklaring omtrent 
gedrag). Iedereen die voor en bij Kinderhuis de Fuut werkt, spreekt vloeiend Nederlands.  
Daarnaast draaien er stagiaires mee bij de groepen, die zich bij voorkeur minimaal 6 
maanden aan ons binden.

Inval en achterwacht
Kinderhuis de Fuut werkt met 3 vaste medewerkers en 2 leidinggevenden, Gaston Hasenack 
en Nina van der Hoek. Nina is boventallig zodat we altijd een voor de kinderen bekende en 
professionele invalkracht achter de hand hebben. Nina is ook achterwacht. Op het moment 
dat vanuit 1 van de groepen een hulpvraag komt, kan Nina altijd snel ter plaatse zijn en de 
nodige hulp bieden. 2 vrijwilligers staan als nummer 2 en 3 op de lijst van achterwacht.  

Dagritme
Nadat de kinderen zijn opgehaald van school komen de basisgroepen samen in Het Nest 
of in De Uiterwaard, waar we wat eten en drinken. Tijdens vakantiedagen wordt er voor 
de lunch gezorgd. De rest van de middag staat in het teken van ontspanning, vrij spel en 
georganiseerde activiteiten.

Elk kind heeft er in principe recht op om in zijn vrije tijd te doen wat hij zelf wil. 
De activiteiten die worden aangeboden zijn dan ook niet verplicht. We kunnen hooguit 
stimuleren, voorwaarden scheppen, materiaal klaar hebben liggen. Wat we bij de 
kinderen het meeste willen stimuleren is het (buiten)spel. We vragen de kinderen om mee 
te denken over nieuwe plannen en ideeën. 



Activiteiten
Hieronder vind je een overzicht van de activiteiten die zoal ondernomen worden bij 
Kinderhuis de Fuut:

Struinen
Hutten bouwen
Vissen
Gips gieten
Schatzoeken
Klei draaien
Bloemen plukken en drogen
Natuurstormbaan
Muziek maken
Houtbewerken
Voetballen
Verstoppertje en tikkertje
Levend stratego
Waterdiertjes schepnetten
Wegdrijf bootjes bouwen
Stand-in-de-mand
Vliegers maken
Dans
Vuurtje stoken 
Schaken
Sport
Vogels spotten
Koken
Bakken
Themaweken
Tekenen & schilderen
Mozaïeken

Wat neem je mee
Ieder kind dat zich aanmeld bij Kinderhuis de Fuut krijgt van ons een duidelijk 
herkenbare Fuutrugzak met zijn of haar naam erop. In deze tas zit extra droge kleding 
en bijvoorbeeld een regenjas tijdens regendagen of zwemspullen met mooi weer. Het is 
belangrijk dat de tas telkens weer is afgestemd op het weertype. De tas kan bij de Fuut 
opgeslagen worden en mee naar huis genomen worden als er een verschoning of 
aanvulling nodig is, of de tas komt elke fuutdag met het kind mee naar school en daarna 
mee naar de Fuut. 

Buiten spelen kan echt in ieder weertype, maar juiste schoeisel en kleding is wel 
een voorwaarde!

Denkt u aan:



Hoge, dichte en goed ingevette schoenen of laarzen (verplicht).
In de zomer zijn Teva’s of watersandalen aan te bevelen.
Een set reservekleding 

Kleding bij verschillende weertypen
Over het algemeen bedekkend i.v.m. zon, insecten en stekels, maar aangepast aan het 
weer van de dag en de seizoenen:

Bij zwemweer:
Zwemkleding, handdoek, stevige waterschoenen (ontbreekt dit dan mogen de kinderen in 
ondergoed te water als zij dat willen, naakt mag ook).

In de winter bij kou:
Aanvullende warme kleding in de winter (skibroek) is zeer aan te bevelen. 

Bij zon:
Wij smeren de kinderen in met zonnebrandcrème.

Eten en drinken
In Kinderhuis de Fuut wordt biologisch eten en drinken aangeboden. Zoete 
tussendoortjes zijn zoveel mogelijk suikervrij.

Contact met ouders
Met algemene vragen graag contact opnemen met Gaston Hasenack via telefoonnummer 
06 41204534 of per mail via info@kinderhuisdefuut.nl

Vragen over planning, aan en afmeldingen of administratie graag per mail naar 
info@kinderhuisdefuut.nl

Telefonische bereikbaarheid tijdens opvanguren
De begeleiders van de Fuut zijn tijdens opvanguren te bereiken via onderstaande 
telefoonnummers.

Begeleider Bereikbaarheid 
tijdens opvang 

uren

Esther 06 15230648

Michelle 06 24480901

Gaston 06 41204534

Mirjam 06 40483449

Nina 06 28267599

Fuut algemeen 06 41204534

Oudergesprekken
Eenmaal per jaar worden ouders uitgenodigd voor een oudergesprek; het 10-minuten-
gesprek. U bent daarnaast altijd uitgenodigd om met een van onze medewerkers in 
gesprek te gaan bij vragen of opmerkingen.

mailto:info@kinderhuisdefuut.nl
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Nieuwsbrief, website, facebookpagina
Regelmatig krijgt u per email onze nieuwsbrief. Wij gaan er vanuit dat u deze brief leest 
en ook op die manier op de hoogte blijft van de gang van zaken. De nieuwsbrief 
(Fuutnieuws) is een intern communicatiekanaal en word alleen verspreid onder ouders 
van kinderen die bij de Fuut komen. 
Kinderhuis de Fuut heeft een website en een facebook pagina die regelmatig bijgewerkt 
wordt. Op de website vind je algemene informatie op de facebook pagina worden foto’s 
van activiteiten, kleine verslagen en ander aanverwant nieuws gepost. We vragen tijdens 
de intake of u al dan niet akkoord gaat met het plaatsen van foto’s waar uw kind op staat 
op onze website of facebookpagina.

Aanschuiftafel
Ongeveer een keer in de 3 maanden koken we samen met de kinderen een avondmaaltijd 
waarbij de ouders welkom zijn om aan te schuiven. In de zomer, bij mooi weer, doen we 
dit (natuurlijk) buiten. In de winter steken we de kaarsjes aan. Ouders die na een lange 
werkdag zin hebben om aan te schuiven melden zich uiterlijk een week van te voren aan. 
Om iedereen de kans te geven om mee te eten valt de aanschuiftafel avond iedere keer 
op een andere dag. Hou de nieuwsbrieven in de gaten voor de data. 

Openingstijden
Kinderhuis de Fuut is 50 weken per jaar geopend. Dagelijks na schooltijd en tijdens 
studiedagen en vakanties vanaf 8.30 uur. We sluiten om 18.30
We zijn gesloten: 
De dagen tussen kerst en oud en nieuw en op 1 januari.
Pasen
Koninginnedag
Hemelvaart
Pinksteren
1 week in de zomervakantie. In 2015 is dat week 31; 27 juli 2015 t/m 31 juli 2015

Halen en brengen
Bij Kinderhuis de Fuut spelen wij vrijwel iedere middag buiten. Dit betekent dat we daar 
ook de ruimte en de tijd voor willen nemen. Als gevolg hiervan kunt u uw kinderen niet 
op elk gewenst tijdstip ophalen bij onze binnenlocatie. Wel kunt u ten aller tijde de 
begeleider van de groep van uw kind bellen of sms-en om te vragen waar zij te vinden 
zijn zodat u uw kind eerder kunt ophalen bij de buitenlocatie. 

Afhankelijk van het weertype en het seizoen zijn er twee verschillende tijden waarop uw 
kind in ieder geval weer terug is bij onze binnenlocatie:

Herfst en winter: 16.30-17.15  We zijn afhankelijk van het tijdstip van donker worden. 
Vanaf 16.30 maar uiterlijk om 17.15 uur zijn we terug.
Voorjaar en zomer: We zijn uiterlijk 17.45 terug.
Ophalen kan uiterlijk tot sluitingstijd: 18.30. Haalt iemand anders uw kind op, wilt u dit 
dan doorgeven aan de begeleiders? Wij geven uw kind nooit zonder toestemming aan 
anderen mee. 

In vakanties en op studiedagen vragen wij u uw kind te brengen tussen 8.30 en 10.00 
uur. U kunt uw kind vanaf 16.30 weer ophalen. In de vakanties worden regelmatig 
uitstapjes ondernomen, wij zorgen er voor rond 16.30 uur weer terug te zijn. 



Ruilen van dagen
Wanneer de groepsgrootte het toelaat, is het in overleg mogelijk een opvangdag te 
ruilen. De ruildag moet dan wel binnen 1 week vallen. 

Afmelden
Wanneer uw kind een dag geen gebruik maakt van de opvang, dan verzoeken wij u 
vriendelijk dit voor 10.00 uur ’s morgens aan ons door te geven. Dit is belangrijk voor de 
planning van het vervoer en activiteiten van de buitenschoolse opvang. U mailt, sms-t, 
whats-appt of belt voor afmeldingen naar het algemene telefoonnummer: 06 41204534

Wij zijn ook graag op de hoogte van uw plannen tijdens de vakanties!

Tariefblokken
Wij hanteren verschillende tariefblokken. Zo kan het zijn dat uw kind alleen tijdens 
schoolweken gebruik maakt van de buitenschoolse opvang. U betaalt dan alleen voor die 
middagen: 40 schoolweken.

Daarnaast hebben we een tariefblok waarbij de vakanties (exclusief een week in de 
kerstvakantie en een week in de zomervakantie) zijn geïntegreerd: 40 schoolweken + 10 
schoolvakantieweken. 

Als laatste hebben we ook een variant waarbij er opvang is inclusief 5 kleine vakanties 
(exclusief 1 week in de kerstvakantie) dus: 40 schoolweken + 5 kleine schoolvakanties

We stemmen onze tarieven af op de uitkomtijden van de verschillende basisscholen in 
Culemborg; 12.00, 13.00, 14.30, 14.45 of 15.00 uur. Voor het ophalen en de 
voorbereiding wordt hier op schooldagen een kwartier bij opgeteld. Studiedagen 
(ochtenden) en incidentele extra opvang worden per middag of per dag berekend en 
achteraf gefactureerd. In een apart via de website te downloaden pdf document zijn de 
verschillende tariefblokken in te zien. 

Flexibele vakantieopvang
Kinderen die alleen tijdens de schoolvakanties opvang nodig hebben zijn welkom om 
zich aan te sluiten. Kinderen kunnen ingeschreven worden voor een paar dagen 
gedurende 1 week of meerdere vakantieweken. Flexibele vakantieopvang wordt per dag 
in rekening gebracht en achteraf gefactureerd. Graag uiterlijk twee weken voor de start 
van een schoolvakantie aangeven dat u gebruik zou willen maken van de vakantieopvang. 

Vervoer
Voor het ophalen van de kinderen uit school en om naar de verschillende buitenlocaties 
te gaan maken wij gebruik van een bakfiets voor de kinderen tot 7 jaar. Kinderen vanaf 7 
jaar mogen (na overleg) zelf meefietsen.

De tijden dat kinderen uit zijn van school wisselt per school en vaak ook per dag. De 
volgorde waarin kinderen opgehaald worden door de begeleiders is hierop afgestemd. 
We streven naar een een maximale wachttijd van 10 minuten. Het is ook mogelijk dat een 
kind, na overleg en schriftelijk akkoord, onder verantwoordelijkheid van de ouders/
verzorgers zelfstandig naar de BSO locatie toekomt. 



Belangrijk: Wanneer er is afgesproken dat een kind zelfstandig fietst, dan is het ook 
de bedoeling dat uw kind op elke fuutmiddag een fiets bij zich heeft.

Veiligheid en gezondheid
Kinderhuis de Fuut biedt het hele jaar door actief buiten spelen in combinatie met een 
gezond eetpatroon aan; dit levert uiteraard een bijdrage aan een goede weerstand. 
Daarbij hanteren wij de gezondheidsmanagementmethode van de GGD.

Voor wie wil is op aanvraag onze risico- en veiligheidsinventarisatie in te zien. Binnen 
Kinderhuis de Fuut wordt gehandeld volgens richtlijnen die zijn vastgelegd om de 
veiligheid en gezondheid van de kinderen te waarborgen. De richtlijnen zijn vastgelegd 
in beleid, protocollen en huisregels. Deze zijn op de locatie aanwezig en vormen het 
onder andere het uitgangspunt bij het pedagogisch handelen. 

Het veelvuldige buiten-zijn van onze kinderen brengt specifieke risico’s met zich mee. In 
onze huisregels en in diverse protocollen is vastgelegd hoe we omgaan met risico 
situaties (zoals bijvoorbeeld bomen klimmen, vuurtje stoken etc) Naar aanleiding van 
onze huisregels is onze wa- en ongevallen verzekering samengesteld. 

Voor het samenstellen van de ‘natuurprotocollen’ hebben we de hulp ingeroepen van 
collega natuur-bso Struin in Nijmegen. Zij hebben inmiddels jarenlange ervaring en 
hebben het spelen in de natuur in overleg met de GGD grondig geëvalueerd.
Wij kunnen de natuur niet totaal aanpassen aan strikte veiligheidsnormen. Wij vinden het 
juist ook goed dat kinderen leren omgaan met reëel gevaar in hun omgeving. Het zorgt 
ervoor dat ze zelfredzaam worden en verantwoordelijk leren zijn voor hun eigen 
veiligheid. Wij hebben uiteraard wel zorg gedragen voor het elimineren van groot en 
middelgroot risico.
We trainen de kinderen op speelse doch serieuze wijze in het (her)kennen en veilig 
handelen met gevaar in de natuur. Denk hierbij aan: grote grazers, (stromend) water, 
boompje klimmen, giftige planten, teken en bijvoorbeeld uitval van de leiding. We 
inspecteren en bespreken voor aanvang van ‘spel’ altijd de omgeving op gevaarlijke 
plekken en markeren duidelijk grenzen. 

Huisregels, ‘Veilig Buiten Spelen’.
Zowel dit informatieboekje als de huisregels en het document ‘Veilig Buiten Spelen’ 
worden jaarlijks bijgewerkt en aan ouders verstrekt per email. Het betreft afspraken met 
betrekking tot invalkrachten en personeel, eten en drinken, hygiëne en veiligheid, 
ophalen en brengen, fietsen en lopen, kleding en de natuur. Daarnaast worden er onder 
andere de afspraken beschreven met betrekking tot de verschillende niveaus van de 
groepen, vuur, natuurlijk water, bomen klimmen omgangsvormen en de risico’s van spel 
in de vrije natuur.
De huisregels van Kinderhuis de Fuut vormen de basis voor alle betrokken partijen; kind, 
ouder, medewerker (inclusief stagiaire en vrijwilliger). Elke nieuwe medewerker
kent deze regels. De niveauregels worden met elke nieuw kind direct geoefend en bij de 
intake van ieder kind ook met de ouders besproken. Ouders zijn op de hoogte van de 
huisregels en stemmen ermee in dat er specifieke veiligheidsrisico’s zijn die horen bij 
het spelen in de natuur.



Verzekering
Kinderen zijn wa- en ongevallen verzekerd. De polisvoorwaarden zijn op aanvraag in te 
zien. De aansprakelijkheidsverzekering voorziet in die situaties, waarin de eigen 
verzekering niet voorziet.

Kinderhuis de Fuut stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of het zoekraken van 
persoonlijke eigendommen. Dit geldt ook voor beschadiging van een kledingstuk of 
eigendom van een kind in of buiten de locatie tijdens de opvanguren. 

Beleid bij ziekte
Wanneer een kind ziek is worden de ouders hier altijd over ingelicht, ongeacht de ernst 
van de ziekte. Dus ook al hoeft het kind niet direct opgehaald te worden, de ouders 
worden wel geïnformeerd zodat zij zelf kunnen beslissen hoe zij willen handelen. 
Wanneer een kind dusdanig ziek is dat het 1 op 1 begeleiding nodig heeft worden de 
ouders verzocht het kind op te halen. Wanneer het kind koorts heeft van 38.4 °C of 
hoger, is dit ook het geval. Als een kind een besmettelijke ziekte heeft, volgen wij het 
protocol van de GGD.
Wij geven alleen paracetamol als na overleg met de ouders, paracetamol wenselijk blijkt. 

Medicijnen
Soms kan het wenselijk zijn dat een kind medicijnen toegediend krijgt gedurende zijn 
verblijf in de opvang. Dat is een grote verantwoordelijkheid. Er moet op toegezien 
worden dat het kind zijn medicijnen op tijd krijgt en ook in de juiste hoeveelheid. 
Daarom hebben wij de volgende afspraken gemaakt: 
Een begeleider kan altijd het toedienen van medicijnen weigeren. 
Als de begeleider bereid is medicijnen toe te dienen, moeten de ouders hiervoor 
schriftelijk toestemming geven middels het formulier `Medicijnverklaring´.

Oudercommissie
Circa viermaal per jaar komt de oudercommissie met de begeleiders van Kinderhuis de 
Fuut samen, om met elkaar van gedachten te wisselen en advies uit te brengen over 
bepaalde beleidszaken zoals: de uitvoering van het kwaliteitsbeleid; het pedagogisch 
beleidsplan; risico inventarisatie veiligheid en gezondheid; openingstijden; vaststelling of 
wijziging van een klachtenregeling; wijziging van de tarieven van de kinderopvang.
De vergaderingen van de oudercommissie staan open voor alle ouders van Kinderhuis de 
Fuut. De data van de vergaderingen worden bekend gemaakt in het Fuutnieuws.
De oudercommissie is voor vragen en opmerkingen te bereiken op het emailadres: 
oc@kinderhuisdefuut.nl
 
Opzeggen
Om op te zeggen stuurt u een e-mail naar Kinderhuis de Fuut. Er geldt een opzegtermijn 
van 1 maand. U kunt op elke dag van de maand een opzegging doen. De opvang eindigt 
niet automatisch op de twaalfde verjaardag van het kind. 

Facturering
Betaling geschiedt eens per maand aan het einde van de maand per automatische 
incasso. Facturen worden maandelijks per mail verstuurd.

Administratief
Bij verhuizing graag tijdig uw adreswijziging doorgeven. Ook tijdig uw e-mail 
adreswijziging doorgeven s.v.p.

mailto:oc@kinderhuisdefuut.nl
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Als facturen niet binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen betaald zijn,
ontvangt u maximaal 2 herinneringen. Als u dan nog niet betaald heeft, wordt uw kind 
(tijdelijk) geweigerd. Dit ontheft u niet van uw verplichting om de facturen alsnog te 
betalen. Zodra de facturen alsnog voldaan zijn is uw kind weer welkom.
Wijzigingen van (dag)delen kunnen ingaan op ieder moment indien er een plaats 
beschikbaar is.
Tariefswijzigingen worden minimaal 6 weken voor ingangsdatum kenbaar gemaakt.
Plaatsingen zijn pas definitief na ontvangst van een getekend plaatsingscontract.
Plaatsingen kunnen op elke dag van de maand ingaan. 

Klachten
Wij zien suggesties, opmerkingen of klachten van ouders als waardevolle feedback. Het 
geeft ons aanknopingspunten om de kwaliteit van onze  buitenschoolse opvang te 
verbeteren en te blijven werken aan een open communicatie met ouders. Wij zullen 
proberen zo goed mogelijk met uw opmerkingen, klachten en suggesties om te gaan. U 
kunt zelf kiezen of u de medewerker, de coördinator  of de klachtencommissie 
aanspreekt. Kiest u voor de commissie dan kunt u uw klacht op onderstaand adres 
indienen:

Stichting Klachtencommissie Kinderopvang
Postbus 398 3740 AJ Baarn
Telefoonnummer: 0900 0400034
Website: www.klachtkinderopvang.nl
Emailadres: info@klachtkinderopvang.nl

Regels, afspraken en protocollen
De regels, afspraken en protocollen waaraan wij ons houden, zijn te vinden in de 
huisregels en diverse protocollen. Hieronder volgt een overzicht van situaties waarin wij 
verwijzen naar deze regels, protocollen en afspraken: 
Omgaan met water 
Varen op de Lek
Omgaan met grote grazers (stichting FREE NATURE) 
HELP - bij nood 
Fietsen & verkeer 
Vermoeden bij kindermishandeling.
In deze protocollen staan de werkinstructies beschreven voor de begeleiders. Per situatie 
wordt duidelijk gemaakt wat er verwacht wordt en welke stappen ondernomen moeten 
worden.
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