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Welkom
Wij heten u van harte welkom bij kinderopvang op de boerderij, de Mukkenstal.
Dit informatieboekje geeft informatie over de locatie Mukkenweide aan de weideweg 19
te leunen. Dit ligt op zo’n 1,5 km van de Mukkenstal.
De Mukkenstal biedt maximaal plaats aan
 44 kinderen bij locatie de Mukkenweide
Leeftijd

Aantal
pedagogisch
medewerkers

Maximaal
aantal
kinderen

Aantal
pedagogisch
medewerkers

Maximaal
aantal
kinderen

4 tot 12

1

11*

2

22*

*afhankelijk van de samenstelling van de groep tussen 10 en 12 kinderen

Wij hopen dat dit informatieboekje u voldoende informatie geeft, mocht u nog vragen
hebben kunt u altijd contact met ons opnemen. Op de site, de nieuwsbrief en via
facebook wordt nieuws bekend gemaakt.
Dit informatieboekje wordt regelmatig aangepast bij nieuwe inzichten of ontwikkelingen.
Kinderopvang de Mukkenstal
Laagriebroekseweg 26
5809 ET Leunen
Monique Litjens 06-25328181
info@demukkenstal.nl
www.demukkenstal.nl
Het telefoonnummer van de groep staat onderaan de maandelijkse nieuwsbrief om te
voorkomen dat medewerkers onnodig de telefoon moeten beantwoorden.
Het nummer van de Mukkenweide wordt aan desbetreffende ouders gegeven.
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Wie zijn wij
Wij (Paul en Monique Litjens) zijn de trotse eigenaren van de Mukkenstal. In 2008 zijn
we samen op de boerderij gaan wonen nadat Paul de boerderij van zijn ouders had
overgenomen.
Pauls dagelijkse werk bestaat uit het werk op en om de boerderij en de kinderopvang.
Daarnaast is hij lid van het algemeen bestuur van het waterschap.
Monique heeft tot augustus 2011 in het voortgezet onderwijs gewerkt als
economiedocente, daarna is het idee van de Mukkenstal ontstaan na een bezoek bij een
collega VAKker in Bergschenhoek. Vanaf januari 2015 is Monique bestuurslid bij de VAK,
bestuurslid van ondernemersvereniging BVVenray en ledenraadslid van de LLTB.
Samen met onze vier kinderen vinden we het leven op de boerderij heerlijk en het is fijn
dat we nu, met de realisatie van onze kinderopvang, ook andere kinderen daarvan mee
kunnen laten genieten.

Het team
Het team bestaat naast Monique Litjens uit professionele pedagogisch medewerkers die
zich in de VAK visie verdiept hebben en zich deze eigen gemaakt hebben.
Deze pedagogisch medewerkers beschikken over alle kwaliteiten die wenselijk zijn en
zorgen ervoor dat uw kind zich thuis voelt bij ons. Ook voldoen alle medewerkers aan de
kwalificaties op het gebied van scholing en opleiding zoals volgens de wet in de CAO
kinderopvang beschreven staat. Wij streven ernaar alle medewerkers op minimaal
niveau 4 geschoold te hebben. Daarnaast hebben medewerkers ook een rol zoals
preventiemedewerker, aandachtsfunctionaris of coach.
Het team volgt de visie zoals hieronder kort, en meer uitgebreid beschreven in het
pedagogisch handboek staat. Het pedagogisch handboek is op verzoek van ouders in te
lezen.

Pedagogische visie
Speel, Leer en Beleef zijn 3 woorden die wij erg belangrijk vinden en nastreven.
Kinderen moeten kind kunnen zijn en vrij kunnen spelen en ook de ruimte hiervoor
krijgen, letterlijk en figuurlijk! Onze uitdagende buitenruimte zorgt ervoor dat kinderen
zich motorisch goed kunnen ontwikkelen, ze leren grenzen te verleggen en
zelfvertrouwen te krijgen.
Doordat we veel buiten zijn, bij de dieren, de visvijver en in de moestuin, is het leren
iets heel natuurlijks voor kinderen. Kippen leggen een ei, hoe groeien verschillende
groenten en fruitsoorten, hoe smaken deze, noem maar op. Dit alles doen kinderen met
elkaar waardoor ze zich sociaal-emotioneel kunnen ontwikkelen en de zintuigen
geprikkeld worden.
Daarnaast wordt er geknutseld met oa de natuurlijke materialen die we op het terrein
van en rond de opvang vinden.
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Wat wij erg belangrijk vinden is de rust voor de kinderen. Zo wordt er gewerkt met
rustige kleuren en natuurlijke materialen/afbeeldingen. Kinderen zijn van zichzelf
kleurrijk en brengen voldoende prikkels met zich mee.
Er zijn 2 binnenruimtes die verbonden zijn door de centraal liggende keuken. De ruimtes
zijn niet hetzelfde ingericht zodat kinderen daar kunnen spelen waar hun interesses
liggen.
We zijn aangesloten bij de VAK, verenigde agrarische kinderopvang.
Door het (uit-)voeren van de VAK formule dragen wij bij tot kwalitatief hoogwaardige
kinderopvang in een groene, natuurlijke omgeving met een pedagogische visie die
bijdraagt aan een gezonde, natuurlijke opvoeding van jonge kinderen. Wij willen
hierdoor onze bijdrage leveren aan een gezonde maatschappij van morgen. Dit doen wij
door kinderen op een vanzelfsprekende manier te ondersteunen in het verkrijgen van
een positief zelfbeeld met daarin de boodschap: ‘Ik mag er zijn!’ en ‘Ik kan het aan!’.
Om onze formule actueel en onze dienstverlening scherp te houden hebben wij ervoor
gekozen om te werken volgens de ISO richtlijnen. Deze worden jaarlijks volgens de ISO
9001 norm geïnspecteerd.
Het pedagogisch beleidsplan is op aanvraag beschikbaar.
Op www.agrarischekinderopvang.nl vindt u meer informatie hierover.

Het aanbod
Basisschoolkinderen zijn welkom op onze kinderopvang.
We bieden 51 weken in het jaar opvang. Van kerstavond 17.30 uur tot 2 januari zijn we
gesloten, evenals de erkende feestdagen:
Tweede Paasdag
Koningsdag
Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag
Voor deze dagen krijgt u een ruildag. Studiedagen worden ingepland op aanvraag (via
KOVnet) en worden veelal achteraf gefactureerd. Gemiste vakantiedagen mogen per 11-2020 ook ingezet worden op studiedagen. Let op, Vol=vol
Bij de BSO wordt gerekend vanaf het moment dat de school uit is tot 18.30 uur.
De BSO kinderen worden veelal door de medewerkers en eigenaren opgehaald, er wordt
niet gewerkt met taxibedrijven omdat wij willen dat de kinderen opgehaald worden door
bekenden van de Mukkenstal. We halen de kinderen met de auto, (Stint) of huifkar.
Vakantie-opvang is van 730 uur tot 1830 uur. Ook halve dag opvang is hier mogelijk.
Wanneer er weinig kinderen gebruik maken van de vakantie-opvang kunnen zij bij de
Mukkenstal of Mukkenweide samen opgevangen worden. Dit zal vooraf met ouders
gecommuniceerd worden en staat ook in het contract benoemd.

7 Informatieboekje Agrarische kinderopvang de Mukkenweide versie 1 2022

Extra opvang
Wanneer er op de eigen basisgroep geen plek is, mag er vanaf 1 januari 2013 volgens
de wet, opvang geboden worden in een andere groep als het gaat om incidentele
opvang. Zo kan het dus bijvoorbeeld voorkomen dat uw
kind eigenlijk bij de Mukkenweide wordt opgevangen maar bij uitzondering, incidenteel
of extra, opgevangen mag worden bij de Mukkenstal. Hierbij geldt wel altijd dat de
houder bekijkt of dit in het belang van het kind en de groep is en de ouders dienen
hiervoor te tekenen of schriftelijk te bevestigen dat zij akkoord gaan.

De groepen
De Mukkenweide heeft 2 groepen
Groep 1, de Grutto’s voor 22 kinderen van 4 tot 13 jaar

(afhankelijk van de samenstelling wb

leeftijden)

Groep 2, de Kievits voor 22 kinderen van 4 tot 13 jaar

(afhankelijk van de samenstelling wb

leeftijden)

De BSO kinderen zijn in groepjes van 11 gekoppeld aan een vaste PM waarmee ze de
dag doornemen en die gedurende de dag ook het vaste aanspreekpunt is. We proberen
dit ook zoveel mogelijk te koppelen aan de mentor. In KOVnet kun je terugvinden wie de
mentor van het kind is. De mentor is verantwoordelijk voor het volgen van de
ontwikkeling en is ook het eerste aanspreekpunt voor het kind en de ouder.
Uiteraard kennen alle PM alle kinderen en andersom en kunnen ze ook bij iedereen
terecht. In verband de sociaal-emotionele veiligheid hechten wij hier veel waarde aan.
In vakanties kan het voorkomen dat de groepssamenstellingen anders zijn dan
hierboven vermeld staat en kunnen groepen samengevoegd worden. Dit wil zeggen dat
er ook kinderen van de Mukkenstal kunnen komen spelen of dat de Mukkenweide bij de
Mukkenstal gaat spelen. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.
Ten allen tijde wordt voldaan aan de eisen van de BKR, voor meer informatie zie
1ratio.nl
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Aanmelden en plaatsen
Nadat uw kind is aangemeld via de site, wordt er een contract gemaakt. In dit contract
staan de uren, dagen en bijhorende tarieven beschreven. U kunt dit gebruiken bij het
aanvragen van kinderopvangtoeslag. Doe dit tot maximaal 3 maanden na aanvang van
de opvang!
Ongeveer een maand voor aanvang wordt een afspraak gemaakt voor het
plaatsingsgesprek met de mentor van uw kind en wordt er een (of meerdere)
wenmoment ingepland. Ook is het mogelijk om via de ouderlogin dagen te ruilen of
extra af te nemen, mits de groepsgrootte dit toelaat. Ruilen zien wij als een service en is
geen recht van een ouder! Ruilen dient een maand voor of na de gemiste dag plaats te
vinden. De zomervakantie dient voor 1 april doorgegeven te worden om de gemiste
dagen nog als ruildag in te kunnen zetten.
Voor kinderen die doorstromen vanuit de dagopvang geldt dat zij onder opvangtijd gaan
wennen bij de nieuwe locatie. Zij kennen de PM vaak al omdat alle kinderen samen
buiten spelen bij de Mukkenstal.

Mogelijkheden en tarieven
Prijzen en Aanbod Kinderopvang de Mukkenstal 2022
2022
VSO (kinderen de Meent)
40 weken

€ 9,60

BSO (zie site welke scholen)
51 weken incl vakantie opvang, studiedagen in overleg

€ 8,34

40 weken, studiedagen in overleg

€ 8,90

11 weken vakantieopvang

€ 9,60

Prijzen zijn inclusief brood, fruit en andere tussendoortjes.
Van kerstavond tot 2 januari zijn we gesloten, deze dagen worden niet
doorberekend in de prijs.
Vervroegde opvang vanaf 7.00 uur is mogelijk, informeer naar de mogelijkheden
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Bij het 40 weken contract gelden de volgende vakanties 2021/2022:

Wennen
Bij de BSO is uw kind vaak al een vorm van opvang gewend. Het merendeel stroomt
door vanuit ons KDV en kan daardoor al onder opvangtijd komen wennen op de nieuwe
locatie. U wordt hiervan op de hoogte gebracht en kunt uw kind bij de Mukkenweide
ophalen. Zo kunt u ook met de nieuwe locatie kennismaken als u dit nog niet gedaan
heeft.
De wenkinderen krijgen extra aandacht en er wordt veel tijd en aandacht aan besteed
om te zorgen dat uw kind zich op zijn/haar gemak voelt in de groep, bij de medewerkers
en de andere kinderen. De PM legt uit hoe de dingen bij ons in zijn werk gaan om zo snel
en gemakkelijk mogelijk te zorgen dat uw kind zich vertrouwd maakt met het ritme van
de groep. Wanneer een kind weet wat er gaat komen, wat de rituelen zijn, schept dat
een veiligere omgeving en voelt het kind zich sneller op zijn/haar gemak.
Het kennismakingsgesprek
Dit is veelal wanneer U de eerste keer komt kijken. U kunt samen met uw kind
kennismaken met de PM, de binnen- en buitenruimte en de andere kinderen.
Het plaatsingsgesprek
In dit gesprek wordt nadrukkelijk kennis gemaakt met de betreffende groep, mentor en
PM. Tijdens dit gesprek worden oa het werkplan, voedingsbeleid, veiligheid,
aansprakelijkheid, oudercommissie besproken. De betreffende PM, veelal de mentor van
uw kind zal meer vertellen over de dagelijkse gang van zaken op de groep.
De eerste uren
Dit is de eerste keer dat uw kind gebracht wordt. U kunt nog even op de groep blijven
en afscheid nemen. Na een paar uur kan uw kind weer opgehaald worden en wordt er
besproken hoe het gegaan is.
De eerste dag
De eerste volledige of naschoolse dag is vaak ook meteen de eerste officiële startdag
van de opvang. De PM houdt er uiteraard rekening mee dat dit voor U en uw kind een
spannend moment kan zijn. Zij zal dan ook bij het brengen en halen van uw kind hier
extra tijd en aandacht aan besteden.
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KDV kinderen die gebruik gaan maken van de BSO gaan al tijdens de KDV tijd, vlak
voordat ze 4 jaar worden, bij de BSO oefenen zodat er geen grote overgang meer
plaatsvindt omdat de overgang naar de basisschool al groot genoeg is.
Doordat wij veel buiten zijn, en de kinderen al gaan oefenen, leren zij de medewerkers
en kinderen van de BSO al goed kennen. In de BSO ruimte heeft elk groepje een eigen
tafel en weten zij ook tot welke PM zij zich kunnen wenden. Zo wordt structuur en
duidelijkheid voor het kind gecreëerd waardoor wij de sociaal emotionele veiligheid
kunnen waarborgen.
Na ongeveer 6 tot 8 weken wordt er een schriftelijke evaluatie gehouden. Ouders of PM
kunnen aangeven graag een gesprek te willen.

Wachtlijst
Wij hanteren de volgende voorrangsregels:
1. Kinderen die al op de kinderopvang zitten, maar waarvan bij aanvang
van de opvang nog dagen open staan;
2. Kinderen van wie al een broertje of zusje op de kinderopvang zitten;
3. De kinderen van de medewerkers van de kinderopvang
4. Aanmeldingen van nieuwe kinderen.
Bij deze regels staat het de ondernemer vrij om kinderen voorrang te geven die beter in
de doorstroom passen.

Beëindiging
Wanneer uw kind 12 jaar wordt, eindigt het contract. Bij tussentijds opzeggen geldt een
opzegtermijn van 1 maand, dit kan op elke dag van de maand.

Betaling
Op het moment dat u de plaatsingsovereenkomst ter ondertekening krijgt, krijgt u ook
een machtigingsformulier voor automatische incasso. Betaling gebeurt één maand
vooruit. Het bedrag zal rond de 26e worden afgeschreven. De factuur ontvangt
u ongeveer 2 weken van te voren per mail.
Extra afgenomen dagdelen worden vaak achteraf in rekening gebracht.

Te laat ophalen
Indien uw kind te laat (na 18.30 uur) opgehaald wordt, zijn wij genoodzaakt om hiervoor
kosten in rekening te brengen. De eerste keer zijn er nog geen kosten aan verbonden,
maar hierna worden de kosten van de PM á 25 euro per uur naar rato in rekening
gebracht. Na 3x volgt er een extra boete van 25 euro per keer.
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Dagindeling
We werken kindvolgend wat inhoud dat wij zoveel mogelijk rekening houden met uw
kind, het ritme dat uw kind heeft, voor zover dat binnen het dagelijkse ritme past.
De kinderen worden van school gehaald door een vertrouwd gezicht. Bij aankomst op de
Mukkenweide kunnen de kinderen eerst spelen waar ze graag mee willen spelen. De
medewerkers bepalen of ze eerst naar binnen gaan of buiten blijven na aankomst.
Daarna, als alle kinderen er zijn, vindt het tafelmoment plaats met fruit en drinken aan
de vaste groepstafel of op het pleintje buiten met vaste PM. Daarna vindt er een
activiteit plaats, knutselen, spelletjes doen, buiten spelen, naar de vijver enz. Rond
17.00 krijgen de kinderen nog een cracker, yoghurt of iets dergelijks.
We raden aan de kinderen niet hun beste kleding aan te doen. We hebben laarzen voor
de kinderen maar vies worden zal toch regelmatig gebeuren. Een setje reserve kleding is
daarom wel wenselijk, ook mogen kinderen eigen laarzen meenemen.

Volgen van de ontwikkeling
6-8 weken na aanvang van de opvang vindt de evaluatie wenperiode plaats. Ouders of
PM kunnen ook kiezen voor een gesprekje. De ontwikkeling van de kinderen wordt
bijgehouden tijdens groepsoverleggen. Wanneer er opvallendheden zijn, bespreken PM
en ouders dit direct. Bij 8 jaar wordt er een interview met uw kind gehouden.

Veiligheid en Hygiëne
Wij voldoen aan alle eisen die door de GGD, gemeente Venray en de brandweer aan ons
gesteld zijn. Zo is de Mukkenweide in het bezit van een zoönose keurmerk. (vanaf het
moment dat er kleindieren komen). Dit houdt in dat wij volgens de gezondheidsdienst
voldoende maatregelen nemen om eventuele besmetting van ziekten die overdraagbaar
zijn van dier op mens zoveel mogelijk te voorkomen.
Na het buitenspelen moeten kinderen hun handen wassen voordat ze weer naar de
groep gaan.
Om de veiligheid van de kinderen te waarborgen is om het buitenterrein een hekwerk
geplaatst. Er worden afspraken met kinderen gemaakt, zoals het niet verlaten van de
buitenruimte zonder een PM.
We hebben een veiligheid en gezondheidsbeleid voor alles op het gebied van veiligheid
en hygiëne volgens de regelgeving Wet Kinderopvang. Aandachtspunten worden vaak
direct opgelost en anders vertaald naar een actieplan wat wordt besproken met het
personeel. Wilt u graag meer informatie over de te nemen acties of maakt u zich zorgen
over bepaalde risico’s? Wij bespreken dit graag met u, zodat we een zo veilig mogelijke
omgeving voor uw kind kunnen creëren.
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We zijn ook erg trots op het ISO certificaat. Dit betekent dat de Mukkenstal:
*Goed georganiseerd is
*Kinderen en ouders centraal stelt
*Continu werkt aan het optimaliseren van het aanbod
*Betrouwbare resultaten presenteert
*Voldoet aan de eisen die gesteld worden door de sector, ouders en de overheid.

Voeding en verzorging
Doel van opvang op de Mukkenweide is kinderen zoveel mogelijk gezond eten aan te
bieden. Hiervoor is een speciaal voedingsbeleid ontwikkeld met behulp van een diëtiste.
Zo zal er bruin brood gegeten worden en krijgen de kinderen de keuze uit onder andere
kaas, appelstroop, pindakaas (deze dient u eerst thuis uit te proberen), kipfilet,
zuivelspread, houmous, groentespread en ham. Bij de broodmaaltijd kunnen kinderen
melk, thee of water drinken.
Als tussendoortje kunt u denken aan fruit en groente, een cracker of yoghurt.
Tussendoor drinken de kinderen water, melk of thee.

Wat neemt u zelf mee?
Kleding die vies mag worden, reservekleding en eventueel laarzen.
De broodmaaltijd, het fruit, andere tussendoortjes zijn bij de prijs inbegrepen en
verzorgen wij.
Alle spullen van thuis dienen voorzien te zijn van de naam van uw kind.

Parkeren
Ouders worden vriendelijk gevraagd de auto op de parkeerplaats te parkeren met het
brengen en halen van kinderen om de veiligheid van de kinderen te kunnen waarborgen.
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Oudercommunicatie
Communicatie gebeurd op meerdere manieren. Tijdens het halen van uw kind vindt een
overdracht plaats zodat duidelijk is wat er die dag is gebeurd.
6-8 weken na aanvang van de opvang vindt de evaluatie wenperiode plaats. Ouders of
PM kunnen ook kiezen voor een gesprekje. De ontwikkeling van de kinderen wordt
bijgehouden tijdens groepsoverleggen. Wanneer er opvallendheden zijn, bespreken PM
en ouders dit direct. Bij 8 jaar wordt er een interview met uw kind gehouden.
Op het informatiebord in de hal wordt u geïnformeerd over zaken die voor u van belang
kunnen zijn.
Eenmaal per jaar kan er een ouderbijeenkomst georganiseerd worden waarbij gerichte
onderwerpen besproken worden. In de nieuwsbrief wordt bekend gemaakt wanneer dit
plaatsvindt. Deze kan georganiseerd worden door de ondernemer, de pedagogisch
medewerkers of de oudercommissie. Er wordt in ieder geval gezorgd dat het onderwerp
aansluit bij de wensen van de ouders, medewerkers en ondernemer.
Maandelijks verstuurt de Mukkenstal een nieuwsbrief met daarin de laatste nieuwtjes en
wetenswaardigheden.
Op Instagram worden foto’s geplaatst met een verhaaltje wat uw kind die dag gedaan
heeft. Ook kan via KOVnet een ruildag aangevraagd worden of vakantie worden
doorgegeven. Vakanties dienen voor april doorgegeven te zijn zodat deze nog als ruildag
gebruikt kunnen worden, daarna vervalt dit recht. Indien u door omstandigheden nog
geen vakantie kunt inplannen, kunt u dat doorgeven.

Oudercommissie
Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders
kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun
kind(eren).
De oudercommissie heeft als belangrijkste taak het adviseren van de ondernemer van de
kinderopvang over de aangelegenheden genoemd in de Wet kinderopvang.
Samenstelling oudercommissie
a) Maximaal één ouder per huishouden kan lid zijn van de oudercommissie;
b) Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke
vertegenwoordiging van ouders van de kinderopvang/BSO en peuterspeelgroep;
c) De oudercommissie bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris (en een
penningmeester indien nodig).
Notulen en andere documenten van de oudercommissie zijn te vinden in de map in de
hal.
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Verzekeringen
De Mukkenstal heeft een wettelijke aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering
afgesloten.
Ouders moeten voor hun kind een ziektekosten- en een WA-verzekering hebben
afgesloten. Kinderopvang de Mukkenstal is niet aansprakelijk voor vermissing,
beschadiging of diefstal van eigendommen.

Ziekte of verhindering
Indien uw kind meer dan 38 graden koorts heeft, vinden wij het verstandiger dat uw
kind thuis in zijn/haar eigen omgeving verblijft. Graag horen wij dit voor
9.00 uur.
Wordt uw kind ziek tijdens de opvang, dan neemt de PM contact met u op en wordt
beslist of uw kind kan blijven of opgehaald moet worden. Daarom raden we u ook aan
om noodpersoon en nieuwe telefoonnummers aan te passen in KOVnet zodat u
bereikbaar bent.
Indien uw kind medicijnen nodig heeft, wordt bekeken of dit past binnen ons protocol en
vastgelegd. Het formulier kunt u downloaden op onze site.
Bij krentenbaard geldt dat het behandeld moet zijn voordat het kind naar de opvang
komt. Indien uw kind een koortslip heeft vinden wij het verstandiger dat hij/zij niet naar
de opvang komt.
De gemiste dagen door ziekte of verhindering kunnen geruild worden in onderling
overleg mits dit op de groep past, mits dit op tijd aangegeven wordt. Dit kan door
gebruik te maken van het urenpotje. Uren blijven hier 6 maanden in bewaard. Daarna
vervalt deze mogelijkheid. Doorgeven kan via het online inlogsysteem KOVnet. Ruilen is
een service voor ouders, geen recht.

Privacyrichtlijnen
Informatie die gedeeld wordt met de groepsleiding wordt niet met derden gedeeld. Het
is niet de bedoeling dat ouders en medewerkers contacten via facebook of
andere social media onderhouden.
Foto’s die gemaakt worden kunnen wel op de site of bedrijfsfacebook geplaatst worden,
hier tekent u al dan niet voor. Per 25 mei 2018 voldoen wij tevens aan de AVG
richtlijnen.

Klachtenprocedure
Indien u ontevreden bent met de gang van zaken, is het vanaf 1 januari 2016 procedure
om dit eerst met de medewerker/houder op te lossen. Lukt dit niet kunt u intern een
schriftelijke klacht indienen volgens de klachtenprocedure. Komt u er vervolgens niet uit,
kunt u de klacht voorleggen bij de geschillencommissie. Meer informatie vindt u in de
oudermap in de hal.
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Nieuwe wet en regelgeving.
*vanaf 1 januari 2013 stam- en basisgroepregel bij extra opvang
Met toestemming van de ouders mag een kind tijdelijk in een andere stam- of
basisgroep opgevangen worden.
*vanaf 1 maart 2013 worden alle medewerkers continu gescreend op strafbare feiten.
*Per 2015 is het adviesrecht van de oudercommissie aangepast en zullen zij zich meer
gaan toeleggen op het pedagogisch beleid.
*Vanaf 2016 is de klachtenprocedure gewijzigd.
*Vanaf 2018 is de wet IKK ingetreden, hiervan bent u via nieuwsbrieven van op de
hoogte gesteld.

Nieuwe wet IKK
Op 1 januari 2018 is het eerste deel van de nieuwe wet IKK in werking getreden, 2019
treedt het andere deel in werking.
Voor ouders is het volgende belangrijk om te weten:
*Per dag mag je 3 uur afwijken van het BRK. Dat wil zeggen, dat je 3 uur lang zonder
volledige bezetting mag werken. Bij de Mukkenstal doen wij dit tussen 7.45 en 8.30 uur.
Het eerste kwartier zijn er weinig kinderen waardoor we volledig bezet zijn. Tussen 8.30
en de pauze zijn we volledig bezet en na de pauze tot het einde van de dag ook. De
pauzetijden worden in het werkplan vastgelegd en kunnen 1x per 2 maanden in overleg
met de OC wisselen.
*We hebben een nieuw beleidsdocument, het veiligheid- en gezondheidsbeleid. Dit
werkplan beschrijft de dagelijkse gang van zaken op onze locatie(s). Met behulp van dit
werkplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locatie(s) werken.
We streven naar een gezonde en veilige omgeving, waarbij we aantekenen dat we
streven naar ‘zo veilig als nodig en niet zo veilig als mogelijk’.

Tot slot
Wij hopen op een vertrouwelijke manier met u samen te werken en op die manier mede
zorg te dragen voor uw kind.
Vriendelijke groet,
Het team van kinderopvang de Mukkenstal/Mukkenweide
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