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kinderdagverblijf

Welkom in de wereld van
kinderopvang ‘t Kroontje
Het uit handen geven van de zorg voor uw kind is een beslissing, waar u lang over zult nadenken. Juist
daarom wilt u er zeker van zijn dat de opvang voldoet aan uw verwachtingen.
U zoekt een plek die u vertrouwen geeft en een klimaat waarin uw kind zich volop kan ontwikkelen. Een
plaats waar uw kind plezier heeft. Waar het zichzelf kan zijn en waar betrouwbare en energieke pedagogisch medewerkers mede de zorg dragen voor uw kinderen.
Dit alles bieden wij u bij kinderopvang ‘t Kroontje. En dat is nog niet alles want als toegevoegde waarde
bieden wij een beleid aan dat gericht is op gezondheid en beweging, waarin dagelijkse peuter en BSO
sportlessen gratis aan onze kinderen worden aangeboden.
Kom gauw kijken naar onze prachtige locatie met uitgebreide sportfaciliteiten....

veel plezier

Wat bieden wij U?
•

Geopend van 7.00 – 18.30 uur;

•

Verschillende opvangpakketten;

•

Geregistreerde kinderopvang door enthousiaste & gediplomeerde medewerkers met liefde voor het vak en aandacht voor het feit dat ieder kind uniek is!

•

Een actief pedagogisch beleid met een uitgebreid activiteitenprogramma dat
varieert van kinderdans tot uitstapjes. Gecombineerd met een dagindeling
met veel rust, regelmaat en zorg voor de kinderen.

•

Een unieke combinatie van sport en kinderopvang met bijbehorend activiteitenprogramma voor de leeftijdsgroepen.

uitstapjes

sportbeleid
De laatste jaren is er meer en meer aandacht voor een
gezonde leefstijl waarbij sport en bewegen steeds meer in
de schijnwerpers zijn komen te staan. Gezien de bijna
epidemische toename van het aantal kinderen en
jeugdigen met overgewicht kan worden gesteld dat het
wenselijk is dat met het aanleren van een gezond leef- en
bewegingspatroon reeds op jonge leeftijd moet worden
begonnen. ‘t Kroontje haakt in op deze gedachtegang
en biedt haar kinderen een ongekend aanbod van sport-,
spel- en bewegingsactiviteiten, allemaal onder één dak.
> Download het sportbeleid op onze website
www.kroontjeveghel.nl onder downloads

sport
en spel

kwaliteit
Kinderopvang is een zeer verantwoordelijke vorm van dienstverlening. Wij gaan
op professionele wijze om met deze grote verantwoordelijkheid. Kwaliteit is een
belangrijk uitgangspunt. Ieder aspect wat van belang is bij de opvang van kinderen
in een groep wordt apart bekeken en op de voorgrond geplaatst. Zo zijn het pedagogische beleid, veiligheidsbeleid, hygiëneprotocol, dagelijkse verzorging, voeding,
sfeer en omgeving naast een vaste waarde ook continue onderhevig aan een
kritische blik door de pedagogisch medewerkers van de groep en de organisatie.
We streven naar een constant hoog kwaliteitsniveau, om ervoor te zorgen dat het
uw kinderen aan niets ontbreekt en dat alle voorwaarden bestaan, om u het
vertrouwen te geven dat de kinderopvang aansluit op uw gezinssituatie.
> Zie voor het complete kwaliteitsbeleid www. kroontjeveghel.nl onder downloads.

kwaliteit

oudercommissie
Dan is er onze oudercommissie, die het belangrijkste adviesorgaan vormt voor het management. Belangrijke beleidsvraagstukken worden getoetst aan de mening van de oudercommissie. Zij vergaderen minimaal
4 keer per jaar. Tevens worden zij betrokken bij het Veiligheids- en Gezondheidsmanagement, het vaststellen
van prijsbeleid en wordt het pedagogische werkplan regelmatig met hen geëvalueerd.
We zijn aangesloten bij de Klachtenkamer Oudercommissie Kinderopvang.
Op alle groepen ligt het Reglement Oudercommissie ter inzage. Hierin is vastgelegd dat de oudercommissie de bevoegdheid heeft om over een groot aantal onderwerpen waarbij de kwaliteit van de opvang en de
belangen van de kinderen en de ouders een rol spelen, gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan
het managementteam van Kinderopvang ’t Kroontje. In het reglement is ook vastgelegd hoe bindend het
advies van de oudercommissie voor de organisatie is. U wordt regelmatig via de nieuwsbrief geïnformeerd
over de onderwerpen die tijdens vergaderingen aan bod komen. Heeft u interesse om mee te werken aan de
kwaliteit? Laat het de oudercommissie weten, zij vertellen u er graag meer over!
oudercommissie@kroontjeveghel.nl
> Voor het huishoudelijk reglement van de oudercommissie kijk op www.kroontjeveghel.nl onder downloads

veiligeid

visie op de ontwikkeling en de opvoeding van kinderen
Elk kind heeft de natuurlijke drang om zich te ontwikkelen en te leren. De ontwikkeling van het kind is een wisselwerking tussen zijn aanleg en temperament, en de omgeving waarin het opgroeit. Een kind ontwikkelt zich door te imiteren en op onderzoek uit te gaan. De opvoeder biedt daarin begeleiding aan en schept voorwaarden. Zo kan het kind zijn mogelijkheden
ontplooien in een stimulerende omgeving waarin het zich veilig voelt en zich kan ontwikkelen tot een zelfstandig individu.
> Zie onze visie en missie op www.kroontjeveghel.nl onder downloads
Opvoeding is de begeleiding van kinderen naar volwassenheid. Het is het bijbrengen van kennis en vaardigheden zodat een
kind later zelfstandig in verschillende levensgebieden kan functioneren. Hierbij speelt ook de biologische aanleg van het kind
een rol. Deze geeft de bovengrens van de ontwikkeling aan. De laatste jaren worden aanleg en opvoeding niet langer als
tegengesteld gezien, maar als nauw met elkaar verbonden.
Om zich positief te kunnen ontwikkelen moeten kinderen hun omgeving ervaren als een sfeer van vertrouwen, geborgenheid en veiligheid. Onze pedagogisch medewerkers hebben de taak de kinderen te stimuleren en aan te moedigen om
nieuwe dingen te leren en ervaringen op te doen. Zo geven zij hen de gelegenheid om hun nieuwsgierigheid te bevredigen
en zich te ontwikkelen. Maar zij hebben ook tot taak grenzen aan te geven en te bewaken, opdat de ontwikkeling van het
kind veilig en verantwoord verloopt.

ontwikkeling

het pedagogisch doel
Het pedagogisch doel van Kinderopvang ’t Kroontje, is dat
kinderen zich in een veilige vertrouwde omgeving ontwikkelen tot zelfstandige mensen en daarbij hun eigen mogelijkheden en beperkingen ontdekken, met respect voor zichzelf
en anderen.
Binnen onze opvang willen we situaties creëren waarin
kinderen zich prettig voelen, liefdevol begeleid worden,
voor zichzelf op kunnen komen, sociale vaardigheden
ontwikkelen en zelfstandig leren zijn. Daarnaast worden ze
uitgenodigd en geprikkeld om de omgeving en (leef)wereld
te verkennen, waarin en een leefstijl met veel bewegen en
gezondheid ten grondslag ligt.
> Zie voor ons complete pedagogisch beleid
www.kroontjeveghel.nl onder downloads

geborgenheid

baby’s
De jonge baby’s hebben een eigen slaap- en eetritme en daarom hun eigen
dagindeling. Het ritme en de uitgangspunten van thuis worden zoveel mogelijk
overgenomen.
We houden hierover met u regelmatig gesprekjes.
Kinderopvang ’t Kroontje heeft 2 babygroepen. Een kleine groep waar de sfeer
vooral rust en geborgenheid uitstraalt en een grote groep voor bewegelijke kindjes die genieten van veel uitdaging. Ouders kunnen zelf een keuze maken als ze
na de rondleiding de sfeer geproefd hebben.
Kinderopvang ’t Kroontje verzorgt de voeding (Nutrilon en Friso) en verstrekt de
luiers. Wij horen het graag van u als er wijzigingen zijn in de voeding, zodat wij
ons hierop kunnen aanpassen.
> Voor dagritme op de groep lees de uitgebreide
brochure KDV op www.kroontjeveghel.nl onder downloads

Vertrouwd

hoe we er aan werken
Allereerst met de juiste mensen!
Opvang betekent naast verzorging en voeding vooral een deskundige, professionele en pedagogisch geschoolde leiding met liefde
voor het werk en de juiste aandacht voor u en uw kinderen.
Op de groep werken vakkundige, enthousiaste en pedagogisch
geschoolde medewerkers.
We streven naar een stabiele samenstelling van het team met
vaste groepsleiding op steeds dezelfde dagen. Zodat er voor de
kinderen altijd vertrouwde mensen aanwezig zijn, die ze goed
kennen.
Om dit te kunnen waarborgen besteden we veel tijd en energie
aan een gedegen personeelsbeleid met ruimte voor bijscholing,
training & groei voor onze medewerkers naast goede arbeidsomstandigheden.

enthousiast

opleiding
Onze pedagogisch medewerkers hebben minimaal een voor de kinderopvang
geschikt MBO/HBO diploma, aangevuld met trainingen op het gebied van
EHBO/BHV en of Pedagogiek. Hierdoor worden de specifieke kennis & vaardigheden van de individuele medewerker up to date gehouden en vergroot.
Iedere medewerker is in het bezit van een “Verklaring Omtrent Gedrag”
uitgegeven door het Ministerie van Justitie.
Onze pedagogisch medewerkers worden bijgestaan door onze HBO-pedagogiek geschoolde Directeur.
Omdat we veel aandacht besteden aan de training van onze medewerkers, is
het logisch dat we ook werken met stagiaires. Daarvoor is er een stagebeleid
ontwikkeld, wat erkend is door Calibris.
Stagiaires staan boventallig en onder begeleiding van onze BPV- coordinator.

begeleiding

onze stamgroepen
dagopvang
•
•
•
•

babygroep De Beertjes 0-2,5 jaar
0-1 jaar: 4 kinderen per leidster
1-2 jaar: 5 kinderen per leidster
babygroep de Kikkertjes 0-2,5 jaar
0-1 jaar: 4 kinderen per leidster
1-2 jaar: 5 kinderen per leidster
peutergroep de Draakjes 2-4 jaar
2-3 jaar: 6 kinderen per leidster
3-4 jaar: 8 kinderen per leidster
peutergroep de Aapjes 2-4 jaar
2-3 jaar: 6 kinderen per leidster
3-4 jaar : 8 kinderen per leidster

16 kp.
11 kp.
16 kp.
16 kp.

de
draakjes

communicatie met ouders
Omdat ouders hun dierbaarste bezit bij ons achterlaten hechten wij
veel waarde aan een goede communicatie met ouders.
De individuele oudercontacten zijn onder te verdelen in formele en
informele oudercontacten.
Onder formele oudercontacten worden geplande oudergesprekken
verstaan zoals het kennismakingsgesprek, het overgangsgesprek
van kdv naar BSO en de kindbesprekingen. In deze oudergesprekken stemmen pedagogisch medewerkers en ouders/ verzorgers
belangrijke informatie over het kind af. Daarnaast zijn er nieuwsbrieven, zowel vanuit de organisatie als de groepen en ouderavonden waarin specifieke onderwerpen aan bod komen. Natuurlijk is er
ook de dagelijkse overdracht met de leidsters.
> Voor meer informatie zie www.kroontjeveghel.nl onder
oudercontacten

dierbaar

informatie, aanmeldingen,
plaatsingen
Indien u wat meer wilt weten over hoe wij werken kunt u zelf een
afspraak maken voor bezichtiging en een persoonlijk gesprek met de
leidsters. U kunt deze afspraak telefonisch maken via ons kantoor of aan
de balie.
Indien u algemene vragen heeft over prijsstellingen, of andere zaken
kunt u contact opnemen met de financieel medewerkster. Dit kan zowel
via e-mail als telefonisch, via sabine@kroontjeveghel.nl of
tel. 0413-310415.
> Voor alle informatie over aanmelding en plaatsing kunt u kijken op
www.kroontjeveghel.nl onder informatie, aanmelding en plaatsingen
> Voor informatie over onze prijzen kunt u kijken op de website onder
   financiën

Kinderopvang
’t Kroontje

Enthousiast geworden over onze kinderopvang?
Kom gauw kijken of neem contact met ons op:
Prins Willem Alexander Sportpark 3
5461 XL Veghel
T (kantoor) 0413 310415
@ annemarie@kroontjeveghel.nl
T (BSO) 0413 310406
@ (bso) bso@kroontjeveghel.nl
T (de Draakjes) 0413 310403
T (de Beertjes) 0413 310413
T (de Aapjes) 0413 310407
T (de Kikkertjes) 0413 310414
@ (kdv) kdv@kroontjeveghel.nl

Website: www.kroontjeveghel.nl

