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Kinderopvang Ommerkanaal 
 

Voorwoord 

 

Geachte ouder(s)/verzorgers, 

 

Voor u ligt het informatieboekje van Kinderopvang Ommerkanaal. 

In dit informatieboekje vindt u vooral praktische informatie die 

betrekking heeft op de dagelijkse gang van zaken op 

Kinderopvang Ommerkanaal. 

Hebt u vragen, neemt u dan gerust contact met ons op. 

Wij wensen u en uw kind een plezierige tijd toe bij kinderopvang 

Ommerkanaal. 
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1. INFORMATIE VOOR DE START VAN DE PLAATSING 

1.1 Gegevens van uw kind 

Om u in het geval van een acute situatie te kunnen bereiken is het van 

groot belang dat u voor de medewerkers van de kinderopvang 

bereikbaar bent of geregeld heeft wie als uw contactpersoon bereikbaar 

is. Graag ontvangen wij steeds de nieuwste vaste en/of mobiele 

telefoonnummers van de contactpersonen. Wij verzoeken u dan ook 

vriendelijk veranderingen in deze gegevens direct te melden bij de 

pedagogisch medewerkers van de groep. 

1.2 Contracten en wijzigingen 

Ieder kalenderjaar worden alle relevante afspraken betreffende de 

opvang van uw kinderen (welke dagen, welke blokken, wel of geen 

vakantieopvang etc.) vastgelegd in een contract. Naar aanleiding van 

deze afspraken wordt een gemiddeld maandbedrag berekend. Voor het 

aangaan van het contract en wijzigingen met KOV Ommerkanaal is de 

handtekening van één ouder(s)/verzorger(s) voldoende. Het contract 

wordt definitief op het moment dat KOV Ommerkanaal het door de 

ouder(s)/verzorger(s). ondertekende contract ontvangt. 

Wanneer u tijdens het jaar extra niet reguliere opvang nodig heeft biedt 

KOV Ommerkanaal ouder(s)/verzorger(s) de mogelijkheid om losse 

opvang in te kopen. Deze incidentele opvang is alleen mogelijk wanneer 

er op het betreffende tijdstip voldoende ruimte is binnen de groep en er 

geen extra leiding hoeft worden ingezet. Wanneer u als 

ouder(s)/verzorger(s) alleen incidentele opvang nodig heeft is het 

mogelijk om een nul urencontract af te sluiten. 

1.3 Facturering en betaling  

In de eerste week van de maand ontvangt u een factuur met het maandbedrag 

en eventueel bijkomende kosten zoals de extra ingekochte opvang. U maakt het 

te betalen bedrag binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur over op 

de rekening van Stichting Kinderopvang Ommerkanaal. Aan het eind van het 

kalenderjaar of bij afloop van het contract ontvangt u de definitieve afrekening 

over de betreffende periode. 

 

1.4 Privacy 

Om de persoonlijke levenssfeer van ouders en kinderen die 

gebruik maken van diensten van Kinderopvang 

Ommerkanaal te beschermen, volgt KOV Ommerkanaal 

het model privacyreglement dat is opgesteld door de 
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Kennisbank Kinderopvang volgens de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens. Medewerkers van KOV Ommerkanaal gaan 

vertrouwelijk om met de informatie die ouders gevraagd en ongevraagd 

verstrekken over henzelf en hun kind. 

Dat betekent o.a. dat zij geen informatie verstrekken aan anderen dan 

de direct betrokken medewerkers van KOV Ommerkanaal, zonder 

hiervan ouders op de hoogte te brengen. 

 

1.5 Voertaal 

Bij Kinderopvang Ommerkanaal is de voertaal Nederlands. 
 

1.6 Maken van foto’s/video-opnamen 

Regelmatig maken wij bij speciale gebeurtenissen foto’s of 

video-opnames van de kinderen. Deze foto's en video-

opnames gebruiken wij voor interne doeleinden, bijvoorbeeld 

voor een ouderavond. Ook gebruiken wij de foto’s ter illustratie van de 

website en andere externe uitingen. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, 

dan houden wij hier rekening mee. 

Het komt voor dat er foto’s worden gemaakt tijdens ‘evenementen’ 

(bijvoorbeeld een aankomst van Sinterklaas, uitstapjes en activiteiten), 

waarbij een groot aantal kinderen aanwezig is. Graag vragen wij u, in 

geval u geen toestemming geeft voor publicatie van foto’s op onze 

website en in advertenties en brochures, een uitzondering te maken voor 

deze uitingen. 

1.7 Roken/rookverbod 

In Kinderopvang Ommerkanaal geldt een algeheel rookverbod. 

Dit rookverbod geldt voor personeel en bezoekers van de locatie. 

 

1.8 Inspectierapport 

Volgens de Wet Kinderopvang moeten kindercentra voldoen aan 

kwaliteitseisen op het gebied van ouderinspraak, personeel, veiligheid en 

gezondheid, accommodaties en inrichting, groepsgrootte en 

beroepskracht - kind ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk 

en klachten. De toezichthouder van de GGD controleert of de 

kindercentra voldoen aan de eisen. Het meest recente inspectierapport 

zal te vinden zijn via de website van de GGD en ligt ter inzage op de KOV. 

 

1.9 Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid 

KOV Ommerkanaal heeft richtlijnen opgesteld voor de veiligheid en 

hygiëne. Elke locatie maakt risico-inventarisaties over deze onderwerpen. 

Vanuit deze inventarisaties maken wij vervolgens actieplannen die wij 

jaarlijks zullen aanpassen en in de praktijk doorvoeren. De 
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geïnventariseerde risico’s en de daarbij behorende actieplannen en 

richtlijnen liggen ter inzage op de locaties.  

 

1.10 Samenwerking Peuterspeelzaal en CNS Ommerkanaal en andere 

basisschool 

Een specifiek kenmerk van de BSO is het contact met de basisschool. Een 

goede samenwerking met de school vinden wij belangrijk. Het is in het 

belang van het kind dat zowel de pedagogisch medewerkers van de 

BSO, als de medewerkers van school hun aanpak op elkaar afstemmen 

en samenwerken. Wij zullen daarom proberen een goed contact tot 

stand te brengen door aandacht te besteden aan kennismaking op 

diverse manieren, hetzij door simpelweg nieuwe medewerkers voor te 

stellen, hetzij door leerkrachten uit te nodigen voor een bezoek, 

theemiddag of feest op de BSO. We zullen de leerkrachten vertellen over 

onze werkwijze en de diverse ruimten laten zien. Belangrijk is het om met 

school verschillende afspraken te maken, zodat we weten wat we van 

elkaar kunnen verwachten.  

 

De BSO is opvang in vrije tijd. Natuurlijk krijgen de kinderen op de BSO die 

hier behoefte aan hebben, de gelegenheid huiswerk te maken. We gaan 

hierbij uit van de wens van de kinderen en nemen geen actieve of 

controlerende rol aan. Waar mogelijk wordt er op verzoek van de 

kinderen ondersteuning geboden door de pedagogisch medewerkers. 

 

De pedagogisch medewerker van de BSO zal altijd zorgvuldig met privacy 

van de kinderen en de ouders omgaan in de contacten met school. Er 

zullen geen bijzondere zaken of problemen met de leerkrachten 

besproken worden over een kind. 

 

Daar waar het wat minder goed gaat met het kind op de BSO is contact 

met de leerkracht en natuurlijk de ouder(s)/verzorgers extra belangrijk. 

De peuterspeelzaal ‘Dikkie Dik’ is onderdeel van ‘CNS Ommerkanaal’. 

Hierdoor is er intensief contact tussen de basisschool en de kinderopvang. 

CNS Ommerkanaal 
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Wij maken ook gebruik van de omgeving rond de basisschool en vieren 

feestelijkheden zoals ‘Sinterklaas’ samen. 

 

Voor de peuters die de overstap naar het basisonderwijs gaan maken, 

vinden wij het belangrijk dat de school de informatie krijgt die het nodig 

heeft om direct op een goede manier in te spelen op de ontwikkeling van 

het kind.  

 

Ouder(s)/verzorgers kunnen de informatie die zij op papier hebben 

gekregen n.a.v. een jaarlijks gesprek over het welbevinden van hun kind 

op de kinderopvang of de peuterspeelzaal hiervoor gebruiken. Ook is er 

altijd de mogelijkheid tot telefonisch contact. 
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2 INFORMATIE BIJ DE START EN TIJDENS DE PLAATSING 
 

2.1 Openingstijden  

Kinderopvang Ommerkanaal is geopend elke werkdag van 7.00 tot 19.00 

uur. 

In principe wordt iedere werkdag kinder- en buitenschoolse opvang 

aangeboden. Echter 5 werkdagen per kalenderjaar zijn wij gesloten. Deze 

dagen vallen rond hemelvaart en rond de kerst.  

U kunt de exacte data vinden op de website. 

De dagen zijn ingedeeld in 7 blokken.  

 Blok 1  Verlengde opvang 07.00 uur – 07.30 uur 

 Blok 2     07.30 uur – 09.00 uur 

 Blok 3     09.00 uur – 12.00 uur 

 Blok 4     12.00 uur – 15.00 uur 

 Blok 5     15.00 uur – 16.00 uur 

 Blok 6     16.00 uur – 18.00 uur 

 Blok 7  Verlengde opvang 18.00 uur – 19.00 uur 

U kunt op de opgaveformulieren op de website aangeven welke blokken 

u kinderopvang dan wel voor/buitenschoolse opvang nodig heeft. Naar 

aanleiding van uw opgave ontvangt u een begroting van de kosten. 

 

 

2.2 Het intakegesprek 

Voordat uw kind voor het eerst komt, heeft u een intakegesprek op het 

kinderdagverblijf. 

U bespreekt de slaap-, eet- en speelgewoonten van uw kind en kunt 

eventuele vragen stellen. U krijgt informatie over de dagindeling, de 

gewoonten en regels op de groep en een uitgebreide rondleiding. 

Natuurlijk neemt u uw kind mee naar dit gesprek.  

 

2.3 Brengen en halen 

Uw kind is welkom vanaf 7.00 bij verlengde opvang en 

daarna vanaf 7.30 liefst bij de start van een blok. Het 

ophalen van de kinderen kan aan het einde van de 

bloktijden. Om teveel onrust te voorkomen wordt gevraagd 

liefst niet midden in de bloktijden binnen te komen. 

Het ophalen kan tot 10 minuten na het verlopen van het einde van het 

blok. 

 

Later of te laat ophalen  

Het kan voorkomen dat u door een calamiteit een keer niet op tijd bent 

om uw kind op te halen. Wij verzoeken u dit, voor zover mogelijk, direct te 

melden aan de kinderopvang. 
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Wanneer het echter herhaaldelijk voorkomt dat de overeengekomen 

haal- en brengtijden niet kunnen worden nagekomen zal het bestuur 

samen met u naar een oplossing zoeken, en hierover concrete afspraken 

met u maken. Als u desondanks nog steeds niet aan de afspraken kan 

voldoen, zijn we helaas genoodzaakt de extra personele kosten die 

hierdoor ontstaan in rekening te brengen.  

 

Ophalen door een ander dan de ouder(s), verzorger 

Wanneer uw kind niet door uzelf wordt opgehaald, verzoeken wij u dit 

van tevoren (telefonisch) aan de pedagogisch medewerkers door te 

geven. Wij laten uw kind nooit zonder uw toestemming meegaan met 

een vreemde. Ook personen, zoals broertjes en zusjes jonger dan 12 jaar 

kunnen uw kind niet ophalen. Met ouders die gescheiden zijn of gaan 

scheiden, worden aparte afspraken gemaakt over het ophalen van hun 

kind. 

 

Tijdig afmelden 

Wanneer u uw kind een dagje thuis wilt houden, of als uw kind ziek is, wilt 

u dit dan tijdig (wanneer mogelijk) aan ons doorgeven.  

Bij ziekte kunnen binnen 1 maand de gemiste dagen worden ingehaald 

mits er voldoende ruimte is in de betreffende groep en er geen extra 

leidster moet worden ingezet. 

Dagen ruilen kan binnen 1 week maar kan alleen wanneer op de 

betreffende dag geen extra personeel hoeft te worden ingezet. Binnen 

de bestaande groep moet dus voldoende ruimte zijn 

  

2.4 Wat u zelf meeneemt  

KOV Ommerkanaal zorgt voor de meeste zaken die uw kind nodig heeft 

op het kinderdagverblijf. Een aantal zaken vragen wij u zelf mee te 

nemen. 

 Een set reservekleding, inclusief ondergoed 

 Eventueel een paar laarzen 

 Eventueel een speentje 

 Eventueel een knuffel 

 Eventueel een kam 

 Eventueel babyvoeding 

 Luiers 

 

Op de kinderopvang is in geval van nood extra kleding aanwezig. Brengt 

u dit zo snel mogelijk gewassen terug, als uw kind hiervan gebruik heeft 

gemaakt? 

Wij vragen u de volgende zaken niet mee te geven aan uw kind: 
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 Snoep/ zoetigheid 

 Etenswaren (met uitzondering van dieetvoeding) 

 

Avond maaltijden worden apart berekend, € 3,50. U ontvangt hier een 

aparte nota voor. 

 

2.5 Pedagogisch beleid  

Kenmerkend voor onze vorm van kinderopvang is dat de activiteiten 

enerzijds ontspannend zijn, maar ook creatief, leerzaam en 

taakverlichtend voor ouder(s)/verzorgers. Onze organisatie gelooft in de 

kracht van kleinschaligheid en de toegevoegde waarde van het 

buitengebied. Rust, ruimte en regelmaat zijn begrippen die ons na aan 

het hart liggen. Onze opvang is gebouwd op 3 fundamenten; 

spelen, beleven & groeien.  

Spelen  

De kinderopvang en BSO en peuterspeelzaal is er voor 

kinderen van nul jaar tot ze naar het voortgezet onderwijs 

gaan en is een perfecte plek voor kinderen om elkaar te 

ontmoeten.  

 

Wij bieden een veilige plek voor kinderen om elkaar te ontmoeten. 

Kinderen leren hier samen te spelen maar er is ook ruimte voor individueel 

spel. Door te spelen wordt er geleerd om te gaan met andere kinderen 

en dit onder toezicht van de leidsters. Ze leren te delen en bijvoorbeeld te 

moeten wachten op hun beurt. Deze manier van spelen is goed voor de 

ontwikkeling van de sociale vaardigheden. 

 

Beleven  

Kinderen leren door dingen te beleven, door zelf iets te 

ondernemen. Ommerkanaal ligt gelegen tussen de 

weilanden en boerderijen. Het spreekt voor zich om bij de 

keuze van activiteiten het landelijke karakter als 

uitgangspunt te nemen.  Zo kan er een moestuin door de kinderen 

onderhouden worden of een bezoek gebracht worden bij de boer.  

 

Natuurlijk zullen er ook andere activiteiten worden aangeboden. Hierdoor 

wordt in onderlinge samenhang meer betekenis gegeven aan woorden, 

begrippen en handelingen. De thema’s die gekozen worden, liggen altijd 

dicht bij de belevingswereld van de kinderen. Voor de kinderen vanaf 6 

jaar is er in de buitenschoolse periode gelegenheid om deel te nemen 
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aan activiteiten op het gebied van techniek, creativiteit, 

dierenverzorging, koken en muziek maken.  

 

Groeien 

Wij willen de kinderen stimuleren om te groeien in hun 

ontwikkeling. Dit doen wij door ze uit te dagen, ze 

vaardigheden aan te leren en hun eigen inbreng te 

stimuleren. Iedere keer als iets lukt groeit hun 

zelfvertrouwen en durven ze weer een stap verder te 

gaan; ontwikkelen ze zich. Dit verhoogt de 

zelfstandigheid en op die manier draagt het bij aan 

de ontwikkeling van een eigen persoonlijkheid.  

 

Voor de kinderen vanaf 6 jaar is er in de buitenschoolse periode 

gelegenheid om huiswerk te maken en/of begeleid te worden bij leer- en 

huiswerk. Ook is er ruimte om nieuwe vaardigheden te leren, wellicht door 

dingen die ze zelf hebben bedacht. 

 

Om deze fundamenten te bewerkstelligen beschikt de stichting over een 

ruimte binnen het Kulturhus van het Ommerkanaal die is aangepast aan 

de behoefte en spelmogelijkheden van de kinderen van alle 

leeftijdscategorieën tussen 0 en 13 jaar.  

2.6 Voedingsbeleid 

Om alle voedingsstoffen binnen te krijgen die nodig zijn voor groei, 

energie en weerstand hebben kinderen gezonde en volwaardige 
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voeding nodig. KOV Ommerkanaal kiest dan ook bewust voor een 

gezonde en gevarieerde voeding. Kinderen zijn afhankelijk 

van wat de volwassene hen aanbiedt. Daarom vinden wij 

dat de kinderopvang en met name de pedagogisch 

medewerkers zich bewust moeten zijn van wat zij kinderen 

aanbieden. Zij hebben daarin, naast de eerste opvoeder, 

een grote verantwoordelijkheid. Kinderen ontwikkelen in 

de eerste levensjaren een voedingspatroon. Het voorbeeld 

van de volwassenen speelt hierin een belangrijke rol. 

 

Uitgangspunten van het voedingsbeleid 

 KOV Ommerkanaal biedt gezonde voeding aan 

 KOV Ommerkanaal biedt een gevarieerd aanbod aan 

 voedingsmiddelen 

 Er is (beperkte) ruimte voor bijzondere voedingswensen 

Bijzondere voedingsmiddelen wegens medische of levensbeschouwelijke 

redenen worden niet door KOV Ommerkanaal verstrekt. 

Voor baby’s wordt het voedingsschema in overleg met de ouders 

vastgesteld. Borstvoeding wordt niet in de magnetron, maar in een 

flessenwarmer opgewarmd. 

Op de KOV is een uitgebreidere versie van het voedingsbeleid 

beschikbaar. Vraagt u er naar als u meer wilt weten over dit onderwerp. 

 

2.7 Zieke kinderen  

Hoewel KOV Ommerkanaal in principe opvang 

biedt aan gezonde kinderen, kan de situatie zich 

voordoen dat uw kind niet echt fit is, maar ook niet 

echt ziek, of uw kind kan in de loop van de dag 

ziek(er) worden. Niet ieder kind is meteen bij 38˚C 

hevig ziek en hangerig. In het algemeen kunnen kinderen op de KOV 

blijven zolang zij in de groep mee kunnen doen. Wij volgen hierin het 

beleid en de richtlijnen van de GGD en het RIVM. 

Bij ziekte wordt u altijd door de pedagogisch medewerkers op de hoogte 

gesteld en vindt er overleg plaats. Samen met u bespreken we hoe we 

uw kind het beste op kunnen vangen en wij maken dan een duidelijke 

afspraak wanneer het volgende contact is en wie hiertoe het initiatief 

neemt. 

Wanneer wij uw kind niet meer de tijd en aandacht kunnen geven die het 

op dat moment nodig heeft, kan de pedagogisch medewerker u vragen 

uw kind (eerder) op te halen. In het contract met KOV Ommerkanaal is 

opgenomen dat in die gevallen, waarin de pedagogisch medewerker 
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het niet verantwoord vindt uw kind langer op te vangen, wij ervan 

uitgaan dat u direct actie onderneemt en uw kind komt halen of laat 

ophalen. Ook wanneer een consult bij de huisarts gewenst is, wordt u 

verzocht uw kind hiervoor op te halen. Alleen indien u niet bereikt kunt 

worden en bij vermoeden van ernstig ziek zijn, zal de pedagogisch 

medewerker dit doen. 

 

Infectieziekten en besmettelijke ziekten en vaccinaties 

Wanneer uw kind een besmettelijke ziekte of een infectieziekte heeft, 

wordt u verzocht dit te melden op de KOV.  

KOV Ommerkanaal volgt de richtlijnen ‘Gezondheidsrisico’s in het 

kindercentrum’ voor kinderen van 0-4 jaar. Deze richtlijnen zijn opgesteld 

door de Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding (LCI) en 

worden uitgegeven door het RIVM en de GGD. Dit kan betekenen dat uw 

kind tijdelijk niet op de KOV mag komen om verdere 

besmetting te voorkomen. Wanneer uw kind niet meedoet 

aan het vaccinatie programma, wijzen wij u erop dat het 

risico op besmetting groter is door de situatie die het 

verblijven op een KOV met zich meebrengt.  

 

Hoofdluis  

Het kan voorkomen dat bij uw kind hoofdluis wordt geconstateerd. 

Hoewel dit niet ernstig is, is het wel zeer besmettelijk. Wij zullen u in dat 

geval ook vragen om uw kind op te komen halen. Dit is om verdere 

besmetting zoveel mogelijk tegen te gaan. Op de Kinderopvang krijgt u 

informatie over de laatst gangbare behandelwijze. Tegelijkertijd worden 

op de groep een aantal maatregelen genomen: zo zullen de jassen van 

de kinderen in een plastic zak worden gestopt, en al het stoffen materiaal 

(kussens, kleden, pluche speelgoeddieren) zal zoveel mogelijk worden 

afgezogen en gewassen. Ook zullen we de andere ouders informeren dat 

op de groep hoofdluis is geconstateerd. Na een succesvolle behandeling 

is uw kind natuurlijk weer welkom. 

 

 

2.8 Het toedienen van medicijnen 

KOV Ommerkanaal volgt de richtlijnen van het RIVM, 

namelijk: in principe worden er op het KOV geen 

medicijnen verstrekt tenzij er een medische noodzaak 

bestaat vanuit de gezondheidstoestand van het kind. 

Of sprake is van een medische noodzaak wordt 

bepaald door een arts. Dit blijkt uit het feit dat op de betreffende 
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medicijnverpakking een apothekersetiket met vermelding van de naam 

van de arts aanwezig is.  

Een uitzondering vormt een aantal zelfzorg medicijnen. Dit geldt voor 

zalfjes tegen blauwe plekken/kneuzingen, rode billen, druppeltjes tegen 

pijn bij doorkomende tandjes en zoutoplossing als neusspray bij 

verkoudheid (geen Otrivin neusspray 1m/ml tenzij op voorschrift arts). 

Als medicijnen op de KOV gegeven worden, moeten de risico’s voor een 

ziek kind, de andere kinderen en de medewerkers beperkt zijn.  

Vanzelfsprekend verdient het de voorkeur om zoveel mogelijk te proberen 

het medicijn op tijden te geven dat het kind thuis is. Ouder(s)/ verzorgers 

moeten bereikbaar zijn voor vragen van KOV Ommerkanaal 

medewerkers, over het medicijn/de ziekte/de bijwerkingen. Alvorens het 

op het KOV toe te kunnen dienen, geven ouder(s)/ verzorgers het 

medicijn eerst zelf een keer thuis. 

 

Voorwaarden 

Bij het verstrekken van medicijnen moet aan een aantal voorwaarden 

worden voldaan: 

 Daar waar een medicijn verstrekt wordt, wordt er door de ouder altijd 

een medicijnverklaring getekend, waarin wordt vastgelegd dat de 

ouder verantwoordelijk  is en dat de medewerkers niet verantwoordelijk 

gesteld worden. 

 Soms zal het nodig zijn een instructie te ontvangen over het toedienen 

van een medicijn. Wij verwachten van pedagogisch medewerkers dat 

zij, indien ze niet weten hoe een medicijn toegediend moet worden, dit 

navragen bij een collega.  Als niemand weet hoe toediening moet, 

dan worden de ouders gebeld. 

 Aan ouder(s)/ verzorgers wordt gevraagd bij het voorschrijven van 

medicatie door een arts, rekening te houden met het beleid van KOV 

Ommerkanaal met betrekking tot medicijngebruik. 

 

Voorbehouden handelingen volgens de Wet BIG (Beroepen in de 

Individuele Gezondheidszorg), bijvoorbeeld het geven van injecties bij 

diabetes, doen we in principe niet; deze moeten altijd door ouders/ 

verpleegkundige of arts uitgevoerd worden. Inzet van een 

wijkverpleegkundige of het Team Thuiszorg kan een oplossing zijn om 

kinderen op te vangen die extra zorg nodig hebben door middel van een 

voorbehouden of afgeleide handeling. 

Medische handelingen mogen alleen uitgevoerd worden in overleg en 

met instemming van het bestuur. In het ziektebeleid van KOV 

Ommerkanaal zijn hierover nadere maatregelen beschreven 
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bijvoorbeeld: voor deze handelingen wordt eventueel een aanvullende 

plaatsingsovereenkomst getekend dat vergezeld gaat van een instructie 

door een arts/verpleegkundige. Wanneer hier kosten aan zijn verbonden, 

worden deze door de ouders voldaan. Wanneer de vraag naar deze 

handelingen ontstaat, wordt altijd een afspraak gemaakt en wordt het 

beleid met de ouders besproken. 

 

2.9 Slapen 

Inbakeren 

Sommige baby’s slapen rustiger als zij worden ingebakerd. De begrenzing 

die zij ervaren door het inbakeren, heeft op deze baby’s een rustgevende 

werking. Als ouders goede ervaringen hebben met het inbakeren, willen 

ze meestal ook graag dat hun baby op de KOV wordt ingebakerd. Indien 

de werkzaamheden dit toelaten, staat KOV Ommerkanaal hier welwillend 

tegenover. Er zijn echter ook risico’s verbonden aan het inbakeren van 

baby’s. Bij te strak inwikkelen kan de ademhaling gehinderd 

worden, bij te los wikkelen kunnen kinderen zich vastdraaien en te lang 

doorgaan kan leiden tot motorische stoornissen. Inbakeren wordt 

afgeraden bij koorts en de eerste 24 uur na een vaccinatie, bij (mogelijke) 

heupdysplasie en bij ernstige luchtweginfectie. Om deze risico’s zo klein 

mogelijk te houden, stelt KOV Ommerkanaal de volgende voorwaarden: 

 Elke pedagogisch medewerker die een baby inbakert, moet daarvoor 

een training hebben gevolgd door een deskundige. 

 De ouders zorgen zelf voor de training van de pedagogisch 

medewerkers en de kosten in overleg met het bestuur. 

 Er wordt alleen gewerkt met een door de GGD goedgekeurde 

inbakerdoek (we maken geen gebruik van inbakerslaapzakken, hiernaar 

is nog geen goed onderzoek geweest. De GGD adviseert daarom deze 

niet te gebruiken). De ouder dient de doek zelf mee te nemen. 
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 In het geval van inbakeren moet er door de ouders een verklaring 

worden ondertekend. 

 Regelmatig moet worden afgewogen of inbakeren voor het 

betreffende kind (nog)effectief is. Daarom is de inbakerverklaring drie 

weken geldig, met mogelijkheid tot verlenging. 

 Kinderen mogen worden ingebakerd tot het moment dat zij gaan 

draaien. 

 

Maximaal mag een kind tot de leeftijd van 6 maanden ingebakerd 

worden mits het kind nog niet kan draaien. 

 

Slaaphouding 

Wiegendood is het plotseling en onverwacht overlijden van een 

ogenschijnlijk gezonde baby, meestal in zijn of haar slaap. Wordt tijdens 

een uitgebreid onderzoek geen verklaring voor de plotselinge dood 

gevonden, dan spreekt men van wiegendood. Wiegendood heeft niet 

één oorzaak, wel zijn er risicofactoren te benoemen die in combinatie 

wiegendood tot gevolg kunnen hebben. Om het risico van wiegendood 

zo klein mogelijk te houden, worden op KOV Ommerkanaal maatregelen 

genomen met betrekking tot: 

 Veiligheid rondom slapen (bijvoorbeeld geen 

losliggende elementen in het bedje) 

 Binnenklimaat van de slaapomgeving (bijvoorbeeld 

controle op de temperatuur en ventilatie) 

 Controle op slapende kinderen ( bijvoorbeeld 

regelmatige check, gebruik babyfoon) 

 Verklaring van ouders in verband met toestemming 

buikslapen. 

Deze maatregelen zijn vastgelegd in een werkinstructie voor de 

pedagogisch medewerkers. 

 

 

 

 

 

2.10 Incidentele extra opvang  

Naast inkoop van extra opvang door ouders met een vast contract biedt 

KOV Ommerkanaal ouder(s)/verzorgers de mogelijkheid van incidentele 

opvang. Voorwaarde voor deze soort opvang is het aangaan van een 

nulurencontract met KOV Ommerkanaal. Bij incidentele en extra opvang 

gelden een aantal regels: 
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 U vraagt de incidentele of extra opvang van tevoren aan met het 

formulier op de website, per e-mail en in noodgevallen kunt u bellen 

met 06 37169759.  

 Plaatsing is mogelijk wanneer er ruimte is in de betreffende groep en er 

dus geen extra personeel moet worden ingezet. 

 

 

2.11 Wijzigingen in de opvang 

Wilt u de opvang van uw kind uitbreiden? Geef dit dan via een e-mail 

door. Wilt u in dagen of uren verminderen en/of uw contract opzeggen 

dan geldt een opzegtermijn van twee maanden. Gedurende deze twee 

maanden , de opzegtermijn, wordt het maandbedrag in uw contract in 

rekening gebracht.  
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3. INFORMATIE BIJ HET EINDE VAN DE PLAATSING 

 

3.1 Overdracht naar de basisschool 

Als uw kind 4 jaar wordt, gaat hij of zij naar de basisschool. Het is belangrijk 

dat de overgang soepel verloopt. Daarom stellen veel scholen prijs op 

een overdracht. Voor deze overdracht vragen wij uw toestemming. 

 

3.2 Opzeggen 

Opzeggen kan door twee maanden van te voren 

aan te geven dat u het contract wilt beëindigen, 

bijvoorbeeld als uw kind naar de basisschool gaat. 

 

3.3 Aanmelden voor de buitenschoolse opvang (BSO) 

U kunt uw kind aanmelden voor de BSO vanaf de 

3e verjaardag van uw kind. De keuze 

van de BSO is verbonden aan de school die u kiest voor uw kind. Bij een 

gekoppelde school wordt het vervoer van uw kind naar de BSO door KOV 

Ommerkanaal verzorgd.  

Wanneer u na de kinderopvang gebruik gaat maken van buitenschoolse 

opvang, adviseren wij u om de einddatum van de kinderopvang en de 

startdatum van de buitenschoolse opvang op elkaar af te stemmen. Uw 

kinderopvangtoeslag blijft dan doorlopen. U hoeft alleen een wijziging 

door te geven. 
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4. OUDERCONTACTEN 

 

4.1 Oudergesprekken 

Bij het brengen en halen van uw kind is er natuurlijk de gelegenheid om 

met de pedagogisch medewerkers te praten over uw kind. Wij vinden 

deze informatie uitwisseling met ouder(s)/ verzorgers erg belangrijk. Voor 

de kinderen van 0 – 4 jaar wordt een overdrachtsmapje bijgehouden ter 

informatie van leidsters en ouders. 

Ook kunt u via de website van Kinderopvang Ommerkanaal uw 

opmerking, idee of compliment kenbaar maken. 

 

4.2 Medezeggenschap ouders         

Kinderopvang Ommerkanaal streeft ernaar een oudercommissie te 

hebben. Op dit moment zijn wij druk bezig om ouder(s)/ verzorgers te 

vinden die zich hiervoor in willen zetten. Wilt u in de oudercommissie, geef 

dit dan door aan het bestuur via een mail, of aan een van onze 

pedagogische medewerkers. 

 

4.3 Klachtenprocedure kinderopvang Ommerkanaal 

Wanneer u een klacht heeft over de kinderopvang, dan waarderen wij 

het erg indien u deze bespreekt met de pedagogisch medewerkers of 

met het bestuur. 

Kinderopvang Ommerkanaal kent een interne klachtenprocedure. De 

klachtenprocedure van kinderopvang Ommerkanaal 

ligt ter inzage op de locatie. U mag van ons 

verwachten dat wij binnen twee weken reageren op 

een ingediende klacht hetzij met een antwoord op de 

klacht, hetzij om aan te geven hoe wij de klacht in 

behandeling nemen. Indien u het gevoel hebt met uw 

klacht niet terecht te kunnen bij de pedagogisch 

medewerker, dan kunt u uw klacht ook altijd schriftelijk 

kenbaar maken bij het bestuur. Het bestuur zal dan 

beoordelen hoe en door wie de klacht wordt 

behandeld. 

Kinderopvang Ommerkanaal is aangesloten bij de 

externe Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (SKK). U kunt te allen 

tijde rechtstreeks een klacht indienen bij de SKK. Het 

telefoonnummer is 0900-0400034, het e-mailadres: 

info@klachtkinderopvang.nl. 

Meer informatie vindt u ook op www.klachtkinderopvang.nl.  

http://www.klachtkinderopvang.nl/
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5. VEILIGHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID 

 

5.1 Ongevallen           

Mocht er een ongeval plaatsvinden met uw kind dan probeert de 

pedagogisch medewerker zo snel mogelijk contact met u op te nemen. 

Op het moment dat wij u niet kunnen bereiken, ondernemen de 

pedagogisch medewerkers zelf actie. Indien nodig bellen wij uw huisarts. 

Mocht het nodig zijn dat het kind naar de spoedeisende hulp moet, gaat 

een van de pedagogisch medewerkers er samen met uw kind naar toe. 

Een andere pedagogisch medewerker probeert u dan te bereiken en op 

de hoogte te brengen. De pedagogisch medewerkers vullen naar 

aanleiding van het ongeval een ongevallenregistratieformulier in. Dit 

wordt gedaan om te kunnen bepalen of desbetreffend ongeval vaker 

kan plaatsvinden en/ of er preventieve maatregelen genomen moeten 

worden om een soortgelijk ongeval te voorkomen. 

 

5.2 Vervoer van kinderen 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen veel buiten spelen. Naast het 

spelen op het plein van de KOV of het veldje worden er ook spontane 

uitstapjes met de kinderen gemaakt. Wij gaan bijvoorbeeld naar de 

kinderboerderij, het bos of naar de winkel. Bij het maken van dit soort 

uitstapjes wordt u vooraf niet altijd apart geïnformeerd. 

Voor uitstapjes met de (buurt)auto vragen wij u een doorlopende 

toestemming, voor uitstapjes met het openbaar vervoer vragen wij per 

gebeurtenis uw toestemming. 

Kinderen mogen alleen in een auto worden vervoerd, wanneer zij op de 

achterbank zitten in een goedgekeurd zitje of met een autogordel. 

De chauffeur moet een inzittendenverzekering hebben afgesloten voor 

de auto die wordt gebruikt. 
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5.3 Schade/vermissing aan eigendommen 

Wij gaan zorgvuldig om met de eigendommen van uw kind. Wij zijn echter 

niet aansprakelijk voor het verlies en schade van/aan de kleding, 

sieraden en speelgoed en andere bezittingen van uw kind. Het 

achterlaten van privé eigendommen is geheel voor eigen risico.  


