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Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van peuteropvang de Toverboom.  

Het pedagogisch beleid is de basis van de peuteropvang van de Toverboom. Voor de pedagogische 

medewerksters (leidsters) biedt het kaders voor het pedagogisch handelen en versterkt de professionaliteit. Het 

beleid biedt ouders/verzorgers informatie over de werkwijze van de peuteropvang. 

 

Het pedagogisch beleidsplan is altijd zichtbaar voor ouders. Het plan is altijd in ontwikkeling en nooit “klaar” Het 

plan wordt aangepast indien nodig en bij nieuwe ontwikkelingen.  

 

1. Algemene informatie 
 

De Toverboom is een zelfstandige organisatie die opvang biedt aan kinderen van 0 tot en met 13 jaar. Naast de 

peuteropvang bieden wij ook kinderopvang, buitenschoolse opvang en vakantieopvang aan.  

De locatie van de peuteropvang vindt plaats in de BSO ruimte, gevestigd op de eerste verdieping. De 

peuteropvang is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar.  

 

1.1 Openingstijden 

De peuteropvang vindt plaats op maandag, dinsdag en donderdagochtend van 09:00 uur tot 12:00 uur.  

Peuteropvang wordt 40 weken per jaar aangeboden en is dus gesloten tijdens de schoolvakanties van de 

basisschool.  

 

1.2 Kosten peuteropvang 

Voor de peuteropvang rekenen wij € 7,- per uur.  

1 dag peuteropvang kost maandelijks € 70,- 

2 dagen peuteropvang kost maandelijks € 140,- 

3 dagen peuteropvang kost maandelijks € 210,-  

* Afhankelijk van uw situatie heeft u recht op een toeslag vanuit het rijk en anders vanuit de gemeente.  

 

Als uw kind gebruik maakt van de kinderopvang bij de Toverboom, heeft u de mogelijkheid dat uw kind gebruik 

kan maken van de Peuteropvang tijdens de uren van het kinderdagverblijf. De leidsters van het kinderdagverblijf 

zorgen ervoor dat de kinderen om 09:00 uur bij de peuteropvang aanwezig zijn. Ook krijgen zij een vanuit het 

kinderdagverblijf fruit mee voor het fruitmoment. 

Per dag rekenen wij hier € 12.50 voor en deze kosten komen dan extra bij uw huidige factuur.  

 

1.3 Medewerkers 

Wij streven ernaar om één a twee vaste gezichten de peuteropvang te laten verzorgen. Deze personen zijn 

gediplomeerde medewerksters van de Toverboom.  

 

Leidster 1: Miranda van der Steen 

 

Leidster 2:   

 

» 1 pedagogisch medewerker tot en met 8 kinderen 

» 2 pedagogische medewerksters tot en met 16 kinderen 
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2. Pedagogisch beleid 

 

2.1 De rol van de pedagogische medewerkster 

Bij de peuteropvang wordt gewerkt met beroepskrachten die in het bezit zijn van een geldig diploma en een VOG 

(verklaring omtrent gedrag). De pedagogisch medewerkers die de peuteropvang verzorgen zijn tevens ook 

werkzaam bij het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang van de Toverboom.  

De pedagogische medewerksters geven inhoud aan de pedagogische uitgangspunten en de opvoedingsdoelen 

binnen de organisatie.  

De pedagogische medewerkster stimuleert het kind uit te groeien tot een mens die zich bewust is van zijn/haar 

eigenheid. Zij weet wat de kinderen ondernemen, waar hun interesses liggen, houdt voldoende afstand wanneer 

kinderen zelf bezig zijn, zij stimuleert initiatieven van de kinderen, kan signalen oppikken van kinderen wanneer 

zij ergens mee zitten of ontevreden zijn.  

 

2.2 Pedagogische visie 

Onze peuteropvang is voor kinderen een plek waar ze spelen, ontmoeten en ontwikkelen. Tevens is de 

peuteropvang ook een plek waar kinderen kennismaken met nieuw spel en speelmateriaal. Het verblijven in een 

groep maakt dat kinderen, onder leiding van een pedagogisch medewerkster, leren van en met elkaar.  

 

Een kind dat de peuteropvang bezoekt is niet meer blanco. Het draagt al een bagage aan ervaringen met zich 

mee, waardoor het gedeeltelijk al is gevormd. In principe heeft ieder kind een drang om te leren en te 

ontdekken. De omgeving is daarbij een stimulerende factor en kan richting geven aan de ontwikkeling. Bij de 

peuteropvang creëren we een omgeving waarin een kind zich veilig, geborgen en vertrouwd voelt. ls een kind dat 

ervaart kan hij/zij pas positieve ervaringen opdoen om te leren. 

 

Een veilige, geborgen en vertrouwende omgeving creëren we door middel van: 

- een kind vrijheid te bieden, waardoor het een eigen plek binnen de groep kan zoeken en vrij kan spelen 

- het hanteren van structuur, waardoor de kinderen wat ze te wachten staat 

- werken met een vaste ruimte en vaste leidsters 

- de kinderen zodanig te benaderen dat ze het gevoel krijgen dat ze er mogen zijn. Dit wordt tot uiting gebracht 

door het geven van aandacht, een positieve benadering, het geven van complimenten en hulp waar nodig is 

- een kind proberen te begrijpen, waar contact met de ouders van het kind van essentieel belang is 

 

Het sociale aspect wordt gestimuleerd door: 

- het geven van het goede voorbeeld en voorbeeld gedrag 

- positief benaderen 

- het stimuleren van samen spelen en samen delen 

- leren overleggen en compromissen sluiten 

- leren dat kinderen een keuze hebben, door te leren dat ze ook “nee” mogen zeggen 

 

De zelfstandigheid wordt bevorderd door: 

- opdrachtjes te geven 

- te laten helpen 

- opruimen, leren zelf de jas aan te doen, kortom zelfredzaamheid bij te brengen 

- stimuleren om eerst dingen zelf te doen en pas te helpen als het niet lukt 

 

Het gevoel voor eigenwaarde wordt positief beïnvloed door:  

- te laten merken dat resultaten niet het belangrijkste zijn, maar dat plezier in wat het kind doet voorop staat 

- een kind stimuleren in wat het kan, eruit proberen te halen wat erin zit 

- te complimenteren 
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2.3 Structuur en stabiliteit 

Een omgeving scheppen waarin de peuter zich geborgen voelt, betekent ook een duidelijke en consequente 

structuur bieden. Door regelmaat, ritme en stabiliteit wordt de wereld om hen heen herkenbaar en dagelijkse 

gebeurtenissen steeds meer voorspelbaar. Herhaling, regels en gewoontes geven de peuter houvast en zekerheid 

in een omgeving die aanvankelijk vreemd voor hen is. Bij onze peuteropvang is er structuur in de ruimte, het 

dagritme, continuïteit in de groepssamentelling en er zijn regels en gewoonten.  

2.4 waarden en normen 

Kinderen moeten leren wat wel en niet mag, hoe ze zich moeten gedragen. Dat je een ander geen pijn mag 

doen, samen delen, op elkaar wachten, om de beurt etc. 

 

- spelenderwijs en in de dagelijkse omgang met de kinderen proberen we ze bij te brengen hoe ze kunnen 

functioneren in een groter geheeld, in de groep, op het kinderdagverblijf, in de maatschappij.  

- wij laten kinderen kennismaken met grenzen, wat mag wel en wat mag niet?  

- door met meerdere kinderen een spelletje te doen, leren kinderen op hun beurt wachten 

- door gezamenlijk te eten, leren kinderen normen en waarden, zoals netjes aan tafel zitten 

- wij leren kinderen om speelgoed op te ruimen en hier netjes mee om te gaan 

- wij leren kinderen om het goed, netjes en duidelijk te vragen wanneer ze iets van een ander gedaan willen 

hebben. 

- wij  leren kinderen om elkaar te helpen 

- wij leren kinderen om een ander te zeggen wat ze wel en niet prettig vinden 

 

2.4 Ontwikkelingsfasen van peuters 

 

● Motorische ontwikkeling 

Voor kinderen is bewegen een heel belangrijk gegeven. Kinderen hebben plezier in bewegen en spelen vrijwel 

continue. Een goede motorische ontwikkeling levert voor het jonge kind een bijdrage aan de totale ontwikkeling. 

Belangrijk is dat kinderen veel buiten spelen en niet te vaak en te lang op een stoel zitten. De peuter heeft 

naarmate hij ouder wordt steeds meer beheersing over zijn coördinatie en krijgt meer bedrevenheid in de fijne 

motoriek. Tijdens de creatieve activiteiten wordt juist op die fijne motoriek een beroep gedaan. Afhankelijk van 

de fase waarin de peuter zit, biedt de pedagogische medewerkster gepaste materialen aan. 

 

● Ontwikkeling van de zintuigen 

Verscheidenheid in het aanbod van activiteiten en materialen prikkelen het horen, zien en voelen. Ten aanzien 

van deze aspecten zijn zand, water, verf en klei onmisbare ontwikkelingsmaterialen. Ook buitenactiviteiten zijn 

voor de ontwikkeling van de zintuigen belangrijk, andere geluiden en geuren.  

Materialen en dingen om te zien en te voelen stimuleren de kinderen in de ontwikkeling.  

 

● Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Peuters in de leeftijd van rond de twee jaar hechten zich sterk aan enkele volwassenen. Daar voelen zij zich veilig 

bij. Het afscheid nemen na het brengen kan dan gedurende een periode moeilijk zijn. Het kind moet dan het 

vertrouwen krijgen dat de ouders hem weer komen ophalen. Ouders en pedagogische medewerksters maken 

rondom het afscheid nemen duidelijke afspraken. Door het afscheid kort en bondig te houden kan de peuter aan 

het afscheid wennen en sneller over zijn verdriet heen komen. 
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De behoefte aan spelen met andere kinderen wordt groter. Dit spelen ontwikkelt zich van “naast” elkaar spelen 

naar samenspelen. In het aanbad van de pedagogische medewerksters zal het begrip “samen” een belangrijke rol 

spelen.  

Door de toenemende hoeveelheid indrukken die een twee- tot vierjarige krijgt zijn angsten en nare dromen niet 

ongewoon, want peuters hebben een grote verbeeldingskracht. Met fantasie- en imitatiespel kunnen kinderen 

hun ervaringen en emoties verwerken. Hierbij kunnen verkleedkleren, poppenkastpoppen, poppen en andere 

attributen voor situatiespelen, goed van dienst zijn. Peuter stellen zich steeds onafhankelijker op en krijgen 

inzicht in oorzaak en gevolg en in verleden, heden en toekomst. Zo krijgen ze ook steeds meer inzicht in wat wel 

en wat niet mag.  

De pedagogische medewerkster helpt het kind in zijn ontwikkeling door duidelijk te zijn in het stellen van regels 

en grenzen.  

● Taalontwikkeling 

Boekjes bekijken, voorlezen, vertellen en gesprekjes voeren horen tot de dagelijkse bezigheden van de 

pedagogische medewerksters. Peuter leren zo nieuwe woorden, begrippen en zinnen formuleren. Het is belangrijk 

dat zij een goed voorbeeld krijgen. Peuters leren immers door middel van imitatie van de volwassene.  

 

● Ontwikkeling van leren en denken (cognitieve ontwikkeling) 

Voor kinderen is spelen leren. Spelsituaties en speelmaterialen bieden het kind een schat aan ervaringen die de 

basis zijn van al het leren in de toekomst. Op de peuteropvang wordt een peuter begeleid in dit leren door een 

aanbod van activiteiten en materialen die passen bij zijn of haar leeftijd. In pedagogische termen betekent dit 

aansluiting zoeken bij de gevoelige periode waarin een kind zit.  

 

 

3. VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie 
Bij de peuteropvang werken we met een professioneel Voor- en Vroegschoolse educatie. Wij vinden het 

belangrijk dat de peuters die naar de basisschool gaan taalvaardig zijn. 

 

Uk en Puk werkt met vaste thema’s. Thema’s worden zoveel mogelijk afgestemd met de basisschool. 

Spelenderwijs ontdekken de peuters de wereld. De handpop Puk komt in alle thema’s terug.  

Uk en Puk stimuleert de ontwikkeling van de kinderen op de volgende gebieden: taal, voorbereidend rekenen, 

zintuiglijke waarneming, beweging, fijne motoriek, wereldoriëntatie, sociaal-emotionele ontwikkeling en muziek.  

 

3.1 Observatie   

De kinderen worden dagelijks door ons geobserveerd. Als wij bijzonderheden ontdekken zullen wij dit altijd met 

de ouders overleggen. 

Wij werken met het observatieprogramma kijk! Dagelijks/wekelijks schrijven wij bijzonderheden op over uw 

kindje. Na een half jaar geobserveerd te hebben is het tijd voor een registratie. Wij krijgen dan een heel duidelijk 

beeld van het kind qua ontwikkeling.  

We vinden het belangrijk om uw als ouders goed op de hoogte te houden over onze bevindingen. Als er 

bijzonderheden zijn bespreken we die natuurlijk zo snel mogelijk met jullie. Verder nodigen we alle ouders na een 

jaar uit voor een gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we onze bevinden en de eventuele aandachtspunten.  

 

3.2 Mentorkinderen 

Bij de peuteropvang werken wij met mentor kinderen. Dit houdt in dat iedere pedagogisch medewerkster een 

aantal mentorkinderen onder haar hoede heeft. Iedere leidster is er natuurlijk voor alle kinderen, maar haar 

mentorkinderen worden door de mentor begeleidt. Hierbij kunt u denken aan, intakegesprek, het bijhouden van 

de ontwikkeling,  VVE ontwikkeling, het welbevindengesprek, een vast aanspreekpunt voor de ouder etc.  
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3.3 Overdracht naar school 

Met de basisschool in Esch hebben wij een formulier ontwikkeld die wij invullen als een kindje naar de basisschool 

toe gaat. Bij de Toverboom zitten ook kinderen die uiteindelijk niet in Esch naar school gaan en voor hun vullen 

wij natuurlijk dit formulier ook in. Dit formulier “van peuter naar kleuter” bestaat onder andere uit persoonlijke 

gegevens, de thuissituaties, gegevens van het kinderdagverblijf, algemene indruk van het kind, sociaal 

emotionele ontwikkeling en het welbevinden, het speelgedrag, zelfstandigheid, spraak en taalontwikkeling, de 

motoriek en een stukje lichamelijk.  

Dit formulier zullen wij altijd met de ouders bespreken tijdens een gesprek, tegen de tijd dat het kind 4 jaar 

wordt. Het formulier zullen wij dan in drievoud laten ondertekenen door de ouders. Ouders zijn zelf 

verantwoordelijk dat er één exemplaar bij de basisschool wordt afgegeven.  

 

3.4 Globale dagindeling 

Bij de peuteropvang werken we met een vaste structuur die voor kinderen zichtbaar is gemaakt door middels van 

dagritme kaarten. 

 

Globale indeling van de ochtend: 

* 08:45 tot 09:00 uur / kinderen worden gebracht en de peuters van het kinderdagverblijf komen binnen. Er is 

tijd voor een praatje met de pedagogisch medewerkster. Ouders kunnen rustig met hun kind een puzzeltje 

maken of een boekje lezen.  

* 09:00 tot 09:30 uur / alle kinderen zijn aanwezig en ruimen gezamenlijk de ruimte op. We gaan met zijn allen 

in een kring zitten. Er is nu tijd voor een muzikale activiteit, het voorlezen van een boek of we praten over het 

thema.  

* 09:30 uur tot 10:30 uur / Tijd om aan de slag te gaan met de VVE opdrachten uit het thema. De ene keer is dit 

met een grote groep, de andere keer is dit in een klein groepje of individueel. De kinderen die niet meedoen 

mogen vrij spelen, knutselen, muziek maken, een spelletje doen.  

* 10:30 uur tot 11:00 uur / We gaan met zijn allen aan tafel zitten om fruit te eten en wat te drinken. Na het 

eten en drinken worden de luiers gecontroleerd en de oudere kinderen gaan proberen op de wc te plassen.  

* 11:00 uur tot 11:45 uur / De kinderen mogen vrij spelen, knutselen, muziek maken, een spelletje doen en bij 

droog weer gaan we altijd naar buiten toe 

* 11:45 uur / 12:00 uur / kinderen worden opgehaald. De ochtend eindigt om 12:00 uur dus graag voor deze tijd 

aanwezig, dan kunnen wij een overdracht aan u geven.  

 

3.5 Afscheid nemen 

Wij vinden het belangrijk voor het kind dat het weet als de ouders weggaan. Samen met uw kind nemen wij 

afscheid.  

 

 

4. Activiteiten  
Wij proberen zoveel mogelijk om iedere dag met de kinderen buiten te spelen.  

Andere activiteiten:  

- georganiseerd spelen met speelgoed aan tafel of op de grond 

- verkleden 

- muziek luisteren en samen zingen/dansen 

- zelf speelgoed kiezen voor aan tafel 

- vrij spel 

- Knutselen 

 

Wij verplichten kinderen niet om mee te doen, maar proberen ze wel zo uit te dagen dat ze het interessant 

vinden en toch eens willen ontdekken wat de activiteit is.  

 

4.1 Thema’s 

Bij onze peuteropvang wordt themagericht gewerkt volgens de methode Uk en Puk. Thema’s sluiten aan bij de 

belevingswereld van peuters. De spelmaterialen, het speelgoed en de activiteiten sluiten aan bij het thema.  
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4.2 Verjaardagen en feesten 

Wij vieren graag de verjaardagen van de kinderen, door middel van onze verjaardagkist. Laat ons altijd even 

weten als uw kind gaat trakteren, dan kunnen wij hier rekening mee houden met de planning. Probeer altijd te 

zorgen voor een gezonde traktatie.  

Wij besteden ook aandacht aan andere feesten zoals carnaval, Sinterklaas en Kerstmis, Pasen, moeder en 

Vaderdag, Koningsdag en de seizoenen.  

 

 

5. Gezondheid en veiligheid 
5.1 Eten en drinken 

Met elkaar eten en drinken biedt een moment van rust. Het fruit en het drinken wordt door ons verzorgd. Wij 

zorgen altijd voor een gevarieerd aanbod en houden rekening met de seizoenen.  

 

5.2 Gezondheid 

De gezondheid van de kinderen wordt door ons goed in de gaten gehouden. Als uw kind ziek is of koorts heeft 

kan het niet naar de peuteropvang komen. Wij kunnen bij de opvang het kind niet de gewenste zorg en aandacht 

geven wat het op dat moment nodig heeft. Wij verwachten van de ouders dat zij ons op de hoogte stellen van 

ziektes en ook als het eventueel een besmettelijke ziekte heeft. Wij zullen andere ouders bij de Toverboom hier 

dan van op de hoogte stellen door middel van een email.  

Als het kind ziek wordt tijdens de opvang, zullen wij altijd contact opnemen met de ouders. We bespreken dan 

samen over hoe het verder zal moeten gaan. Als het kind niet mee kan met de groep, moet het worden 

opgehaald. Mochten de ouders niet bereikbaar zijn, zullen wij altijd contact opnemen met de noodpersoon, die de 

ouders hebben moeten invullen op het inschrijfformulier.  

De kinderen wassen voor en na het eten en drinken hun handen en eventueel ook het gezicht. Wij leren de 

kinderen ook om na een toiletbezoek zijn/haar handen te wassen.  

* Wanneer u aan ons doorgeeft dat uw kind bezig is met zindelijk te worden, dan sluiten wij hier ook bij de 

opvang op aan.  

 

5.3 Veiligheid 

Ieder jaar voeren wij een risico-inventarisatie uit speciaal gericht voor de kinderopvang. Door middel van tal van 

situaties sluiten wij bepaalde situaties uit en zijn we ons bewust van welke “gevaarlijke” situaties er kunnen 

ontstaan. Aan ons de taak om de kans op deze gevaarlijke situaties zo klein mogelijk te houden, door bepaalde 

maatregelen te treffen. 

 

5.4 Speelruimte en speelgoed 

Wij hebben de peuteropvang zo ingedeeld dat er zonder directe begeleiding, veilig door de kinderen kan worden 

gespeeld. De ruimte is ingedeeld in hoeken.  

Verder beschikken wij over een grote buitenruimte waar de kinderen heerlijk kunnen spelen. De buitenruimte is 

omgeven door een hek zodat de kinderen de opvang niet kunnen verlaten. De kinderen gaan niet zonder toezicht 

naar buiten toe.  

Het speelgoed en speelmateriaal is divers, op de verschillende leeftijd toegespitst en we proberen de kinderen uit 

te dagen met dit speelgoed. We bieden telkens nieuwe dingen aan, het speelgoed wordt dus regelmatig 

gewisseld.   

 

5.5 Eigenheid 

Ieder kind dat bij de Toverboom speelt heeft een eigen mandje die staat in de verschoonruimte. Het mandje is 

voorzien van de naam van het kind en blijft tot het einde van de opvang van hem/haar. In dit mandje liggen 

allerlei persoonlijke spullen. Bij binnenkomst kunnen ouders hier extra kleding, slaap spullen en/of knuffel in 

leggen. Ouders hebben de mogelijkheid om wat spullen bij de Toverboom te laten liggen, zodat zij dit niet 

wekelijks mee hoeven te nemen.  

We zouden het prettig vinden als kinderen sloffen en regenlaarzen bij ons hebben staan. 

 

 



Mei 2017 

5.6 Medicijnen 

Wij mogen alleen medicijnen aan kinderen geven als hiervoor een medicijnformulier is ingevuld. Hierop staat 

precies de informatie die wij nodig hebben om het kind de medicijnen te kunnen geven. 

Ook als het een homeopathisch medicijnen is, vragen wij ouders het medicijnformulier in te vullen.    

 

 

6. Plaatsingsbeleid  
Ouders kunnen hun kind opgeven voor de peuteropvang door online, via de website www.kdvdetoverboom.nl het 

inschrijfformulier in te vullen. Voor de startdatum wordt er een intakegesprek gepland waar uitleg wordt gegeven 

over de dagelijkse gang van zaken en worden er afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het eten en het halen en 

brengen. De leidster verteld de ouders middels een checklist alle informatie die de ouders dienen te weten zoals 

de dagindeling, huisregels en ziektebeleid. Ouders ontvangen tijdens het gesprek het contract in tweevoud, de 

huisregels en het pedagogisch beleidsplan, zodat zij alles thuis nog eens rustig kunnen nalezen. Één contract 

dient getekend retour te komen voor of tijdens de eerste dag van de peuteropvang. Wij kunnen geen opvang 

verlenen zonder getekend contract.  

Van ieder kind wordt er een stamkaart gemaakt, waarop persoonlijke gegevens en bijzonderheden van het kind 

en de ouders staan. Deze informatie bewaren wij van alle kinderen in een map, zodat we deze altijd bij de hand 

hebben. Deze gegevens zijn altijd te wijzigen middels de ouderlogin, waarover u geïnformeerd wordt tijdens het 

intakegesprek.  

 

6.1 Wennen 

Iedere peuter mag een ochtend (kosteloos) komen wennen. Tijdens het intakegesprek wordt deze oefenochtend 

gepland. Het doel van deze oefenochtend is om het kind alvast kennis te laten maken met de kinderen, de 

leidsters en de opvang. 

 

6.2  Ruilen en inhalen van dagen 

Als u kind een dag gemist heeft door ziekte of afwezigheid kan deze niet worden ingehaald.  

Het is wel mogelijk, als dit mogelijk is op de groep en kan qua kindaantallen, om te wisselen van dag.  

 

6.3 Opvang stop zetten 

Als u de opvang wilt opzeggen of wilt minderen van dagen houden wij één maand opzegtermijn aan. 

 

 

7. Vierogen principe 
De peuteropvang vindt altijd plaats tijdens de kinderopvang. Andere medewerkers lopen regelmatig 

de groep binnen. 

 

8. Oudercommissie 
De Toverboom beschikt over een oudercommissie. De oudercommissie bestaat uit leden, die allemaal ouder zijn 

van een kind of kinderen bij de Toverboom (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuteropvang).  

De oudercommissie heeft als doel de belangen van de kinderen en de ouders van de opvang te behartigen en de 

ouders te vertegenwoordigen bij de directie van de Toverboom. 

Jaarlijks wordt er vier keer een vergadering gepland. Bij deze vergaderingen zijn alle leden van de 

oudercommissie en Mieke en Esther aanwezig. Tijdens deze vergaderingen worden nieuwe ontwikkelingen, 

situaties, en vragen/opmerkingen van ouders besproken. Voor een vergadering wordt er middels een email aan 

alle ouders gevraagd of zij nog vergaderpunten hebben voor de aankomende vergadering.  

De oudercommissie is te bereiken op het volgende emailadres: kdvdetoverboom.oc@gmail.com  

Hier kan u ook terecht als u zich wilt aanmelden als lid.  

 

 

 

 

http://www.kdvdetoverboom.nl/
mailto:kdvdetoverboom.oc@gmail.com
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9. Klachtencommissie 
Als een ouder ontevreden is over een werkwijze of andere zaken, wordt er verzocht dit eerst te spreken met de 

Esther of Mieke. Wij zullen altijd tijd maken voor een gesprek. We werken middels een intern klachtenbeleid en 

deze is terug te vinden in de hal van de Toverboom. 

Mocht u als ouder niet tevreden blijven dan kan u zich wende tot de Geschillencommissie Kinderopvang.  

 

De Geschillencommissie 

Postbus 90600 

2509 LP Den Haag 

telefoonnummer: 070-3105310 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


