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Inleiding
Bartele heeft 4 kernwaarden: Het kind centraal, liefde voor kinderen;
Authenticiteit voor echt contact; Inlevings– en verbeeldingsvermogen
waardoor men zich aan elkaar kan optrekken en Vertrouwen in dat je
samen meer kunt dan alleen.
Kinderdagverblijf Bartele richt zich op ondersteuning van de ontwikkeling
van kinderen in de volle breedte. De diversiteit aan
ontwikkelmogelijkheden voor verschillende talenten, op basis van de vier
kernwaarden, worden gerealiseerd via 4 hoofd-ontwikkeldomeinen, welke
ook terug komen in het levensboek van kinderen:

Persoonlijke competenties en emotionele veiligheid

Sociaal-morele ontwikkeling en creatieve intelligentie

Waarnemingsvermogen, begripsvermogen en taligheid

Motorische ontwikkeling en praktische intelligentie
Ze zijn niet alleen alle vier op zichzelf van belang, maar ook voor elkaar!
Zo is de ontwikkeling in fijne motoriek belangrijk voor de ontwikkeling van
het taal– en rekenvermogen op latere leeftijd. Voor dit pedagogisch plan
hebben we ons laten inspireren door verschillende pedagogische visies,
zoals Gordon & Vrije school.
Het belang van brede ontwikkeling laat zich zien aan de aandacht voor
ruimte en vormgeving op Bartele die direct opvalt. Op locatie wordt
gewerkt met 2 groepen: een babygroep van 9 kinderen (3 mnd. Tot 2 jaar)
en een peutergroep van max. 12 kinderen (1+ tot 4 jaar). Beide groepen
hebben 2 of meer in elkaar overlopende ruimtes tot hun beschikking.
Kenmerkend zijn de vele kindvriendelijke hoeken en het gebruik van glas
voor adequaat toezicht.
Op Bartele zijn gemiddeld per dag in de regel 2 tot 4 beroepskrachten
aanwezig, die met de ruimteverdeling verschillende activiteitenhoeken tot
hun beschikking hebben. De aandacht voor uw kind en zijn eigen
mogelijkheden zijn hierbij leidend.
Het kinderdagverblijf hanteert een professionele opzet door een duidelijk
pedagogisch beleidsplan, personeels- & kwalificatiebeleid en door aandacht
voor de veiligheid en kindvriendelijkheid van voeding, meubels, speelgoed
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en de ruimte.
Naast de pedagogische en organisatorische vernieuwende aspecten heeft
Kinderdagverblijf Bartele ook een bijzondere band met de natuur. In het
bedrijf wordt aandacht besteed aan het verbruik van voeding, luiers en
schoonmaakmiddelen omdat dit in de kinderopvang de grote
milieuvervuilers zijn. Omdat uw kinderen elke dag in de ruimte(s) spelen,
gebruiken wij milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen, waardoor kinderen
minder in aanraking komen met chemische middelen. In de kinderopvang
worden per dag bergen afval weggegooid (gemiddeld 1 volle vuilniszak
luiers per groep per dag!) In het verleden hebben wij gewerkt met
milieuvriendelijke luiers. Helaas waren deze niet gebruiksvriendelijk omdat
ze soms allergische reacties gaven. We blijven open voor alternatieven.
Ook biologische voeding is voor kinderen van belang. De voeding is gezond
en geeft minder aanleiding tot allergische reacties en minder schade aan
het milieu. Elke dag eten en drinken de kinderen. Standaard is dat dit van
biologische kwaliteit is zodat het voedsel zowel gezond als lekker is. Ook
de warme maaltijden zijn biologisch. Uiteraard kan er op allergische
reacties van reguliere teeltproducten naar biologische producten er een
aangepast stappenplan worden opgesteld.

Op Bartele wordt gewerkt met hooggekwalificeerd speelgoed. Over het
algemeen ligt het accent dan ook op houten speelgoed, alsook speelgoed
dat het waarnemings- & technisch vermogen stimuleert en ruimte laat aan
de verbeelding, zodat het kind in zijn creativiteit wordt bevorderd. Met
bovengenoemde punten zal ons inziens meer ruimte geschapen worden voor
de ontwikkeling van het individuele kind dan in de ‘normale’ kinderopvang.
In dit informatieboekje vindt u beknopt de belangrijkste informative over
Bartele. Meer informatie is te vinden in het pedagogisch plan en op de site.
De ervaring leert overigens wel dat men het duidelijkst een beeld krijgt
door het te ervaren, bijv. via een rondleiding.
Wilt u meer weten over de aanmelding, plaatsing
en wachtlijsten dan kunt u kijken op
www.bartele.nl/inschrijven-en-prijs/
U kunt zich via eenvoudig, zonder kosten en snel
inschrijven op: www.bartele.nl/nieuw/
aanmeldingsformulier.php
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1

Doelstelling

Het kindercentrum biedt op werkdagen opvang voor een volle werkdag van
7.45 tot 18.15 uur, aan ieder kind en ouder die opvang zoekt en zich kan
herkennen in en zich prettig voelt bij de geboden opvang, en waarvoor er
plaats beschikbaar is. De kinderen die worden opgevangen zijn tussen de 3
maanden en 4 jaar oud.
We gaan ervan uit dat het kind die aspecten ontwikkelt waar hij/zij het
talent voor heeft. Dat doet het kind op zijn eigen manier. Dit vereist een
bijzondere gevoeligheid en openheid van de beroepskrachten, ook wel
pedagogisch medewerkers genoemd. De naam van Bartele zegt het al, het
komt van het Friese woord Bartele, dat het trekken van een vore in de
aarde betekent, zodat zaadjes gezaaid kunnen worden om te ontkiemen!

We willen voor het kind een zodanige ruimte scheppen in het
kinderdagverblijf, dat het in staat is de mogelijkheden en gaven die het in
zich heeft zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Dit doen wij door het
kind te stimuleren in zijn individuele mogelijkheden en een veilige omgeving
te scheppen. Veel talenten komen namelijk niet altijd direct aan de
oppervlakte, maar ontstaan na rijping, soms pas als eerst een ander talent
is ontwikkeld. Bartele heeft daarom ook unieke aandacht besteedt aan
ruimtelijke vormgeving en inrichting, die in pedagogische kringen niet voor
niets ‘de derde pedagoog’ wordt genoemd, die direct opvalt.
Bartele werkt ook extern aan deze doelstellingen en wil op termijn ook
meer gaan doen aan informatieverspreiding via de website, het organiseren
van bijeenkomsten over kindgerelateerde onderwerpen, het stimuleren van
relevant onderzoek, het meer aandacht besteden aan de
grondarchitectuur van dagverblijven en het landelijk in samenwerking met
andere organisaties behartigen van de belangen van het kind. De
samenwerking van kleinere kinderdagverblijven als in CDK, de Coöperatie
Dienstverlening Kinderopvang is hiervan een goed voorbeeld. Bartele loopt
daarmee voorop om bij te dragen aan kwaliteitsontwikkeling. Op deze wijze
draagt Bartele eraan bij dat het mogelijk blijft voor kleinere
kinderdagverblijven, ondanks toegenomen overheidsdruk, een bijdrage te
bieden aan diversiteit in kinderopvang.
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2 Informatie over de grootte en mate van opvang en de
groepsindeling
De opvang geschiedt geïntegreerd in een stamgroep voor minimaal 2 (bij
uitzondering 1) tot maximaal 5 dagen per week voor een kind.
Bartele wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van een zodanige ruimteindeling dat er veel themahoeken te creëren zijn. Waardoor kinderen zich
geconcentreerd aan een bepaald spel of activiteit kunnen overgeven.
Wanneer er 16 of minder kinderen zijn worden geen 4 maar 3
beroepskrachten op een dag ingezet, afgezien van een mogelijke stagiair,
de leidsters verzorgen dan gezamenlijk de 2 groepen die elkaars
groepsruimte als tweede stamgroepruimte kunnen benutten door de goede
doorgang. Op die dagen wordt er vaak ook in de ochtend en voor sluiting
gezamenlijk opgevangen, tot 12 kinderen kan dit op de
rechtertamgroepruimte, bij meer als 12 op beide stamgroepruimtes. Een
opendeurenbeleid wordt gehanteerd op basis van mogelijkheden en
behoeften van kinderen, welke alle leidsters kennen. Op dagen dat er 12 of
minder kinderen zijn of 6 a 7 of minder kinderen kan met de inzet van 2
resp. 1 beroepskracht gewerkt worden, met in achtneming van
achterwacht en 4 ogen-toezicht.

De baby-dreumesgroep van 9 kinderen heeft 2 aaneengesloten ruimtes, en
een peutergroep van 12 kinderen verdeeld over twee aaneengesloten
ruimtes. Afhankelijk van de hoeveelheid kinderen kunnen zo de groepen
worden samengevoegd of in kleinere groepjes worden gesplitst. Door het
overzicht op de groepen goed te regelen kunnen pedagogisch medewerkers
goed toezicht houden en subgroepjes maken. Zo kan er sprake zijn van een
baby-dreumesgroepje van 4/6 kinderen en een peutergroepje van 7/8
kinderen met een pedagogisch medewerker.
2.1 Openstelling
Kinderdagverblijf Bartele is geopend van maandag tot en met vrijdag, van
s’ochtends 7:45 tot s’avonds 18:15 uur. De pedagogisch medewerkers
werken veelal in wisseldiensten: vroege dienst 7:45-16:30, late dienst 9:30
-18.15 uur. Bartele is meestal circa 2 a 3 dagen per jaar gesloten exclusief
de landelijke feestdagen. Deze dagen worden in overleg met de
oudercommissie vastgesteld. Meestal betreft dit de dagen tussen kerst en
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oud en nieuw. Wanneer het Kinderdagverblijf gesloten is zoals in het
weekend of tussen kerst en oud en nieuw wordt regelmatig onderhoudt
verricht.
2.2 Indeling van de groepen
De kinderen worden ondergebracht in leeftijdsgroepen, de zogenaamde
stamgroepen. Bij plaatsing wordt aan u, de ouders aangegeven in welke
stamgroep uw kind geplaatst wordt. Tevens wordt aangegeven met welke
vaste pedagogisch medewerkers uw kind te maken krijgt, dit zijn er
maximaal drie, in geval van gezamenlijke opvang van de twee groepen max.
vier. De exacte indeling omtrent op welke dagen welke pedagogisch
medewerkers op de groep staan, wordt in roosters 2 tot 4 weken van te
voren aangekondigd. In de praktijk houden we ook rekening met de wensen
en mogelijkheden van kinderen om tussentijds te verblijven bij een andere
groep, wanneer ze daar zin in hebben.
In de horizontale baby/dreumes groep worden kinderen opgevangen vanaf
3 maanden tot 1,5 à 2 jaar. In de peutergroep zitten kinderen tussen de 1+
à 2 en 4 jaar. Bij Bartele hebben we er hard aan gewerkt om de ruimtes
aan te passen aan de beleving en ontwikkeling van de kinderen. Vanuit elk
individueel kind wordt bekeken bij welke groep het kind het beste past.
Ook voor de overgang wordt flexibel gekeken. Zo willen sommige kinderen
al als ze net 16 maanden zijn naar de peutergroep, anderen willen nog even
lekker dreumesen in de baby/dreumesgroep. We letten er op hoe een kind
zich voelt/ontwikkelt op een groep. Dit bepaalt dan ook de overgang naar
de volgende groep.
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2.3 Indeling dagprogramma
Door herkenning van de steeds terugkerende dagelijkse momenten,
verwerven kinderen een gevoel van zekerheid en veiligheid. De rustperiode
vormt gedurende de dag een belangrijke factor, vandaar dat we de dag
niet in delen splitsen. De volgende dagindeling is indicatief:
Tijd:

Activiteit:

7.45. – 9.00:

Ontvangst kinderen; vrij spelen

9.00 – 10.30:

babies en peuters wafels, seizoensfruit en drinken
(peuters thee), verschonen & gezamenlijk opruimen

10.30 – 11.30:

Grote of kleine groepsactiviteit en/of buitenspelen

11.30 – 13.00:

Lunch (& opruimen, wc–ronde)

13.00 – 15.00

Slapen of rusten op de groep voor de oudere kinderen

15.00 – 15.30:

Uit bed halen, wc–ronde/ verschonen,
Aankleden. Babies wafel & yoghurt en water/sap,
peuters fruit water/sap.

15.30 – 17.00:

Groepsactiviteit of vrij spelen, eerste
kinderen worden opgehaald.

17.00 – 18.15:

Soepstengel of gedroogd fruit, vrij spelen en een
verschoonmoment.

Eten en drinken:
Er is elke dag een vast patroon van eten en drinken (zie dagindeling
hierboven). Rond 9.30 uur krijgen de kinderen fruit en sap. De kinderen
eten op hun eigen groep. Omstreeks 11.00-11.30 krijgen de kinderen een
broodmaaltijd (met bijv. smeerworst, geitenkaas, tomatenspread,
pindakaas, humus of appelstroop) en melk. Na het middagslaapje krijgen
de kinderen een rijstwafel met pindakaas, kaas, jam of auberginespread of
appelstroop, peuters wat sap en babies yoghurt. Alle voeding is in principe
biologisch.
Het kan voorkomen dat uw kind bepaalde dingen niet mag eten of drinken
(bijvoorbeeld pindakaas of koemelk). In overleg met de pedagogisch
medewerker kan er naar een alternatief gezocht worden. We verwachten
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dat uw kind ontbeten heeft voordat het op het kinderdagverblijf komt.
Ook vinden we het niet prettig als u uw kind brood, snoep e.d. meegeeft.
We verzoeken u dit dan ook niet mee te geven.

Er worden allerlei activiteiten met de kinderen gedaan. Daarbij worden
kinderen betrokken bij activiteiten die afwisselend actief en passief zijn.
Op Bartele wordt in de regel dagelijks naar buiten gegaan, tenzij het weer
dat niet toelaat. Er is een grote tuin aan de achterkant. Tevens zijn er
vlakbij goede gelegenheden voor een wandeling met de bolderkar, bijv.
naar een kindveilig speelplein voor kleine kinderen.
2.4 Brengen en ophalen van de kinderen en huisregels
We verzoeken u de kinderen tijdig te brengen tussen 7.45 en 9.30 uur, en
indien het later komt dit te melden zodat we hiermee rekening kunnen
houden. Alsmede op op te halen tussen 16.15 en 18.10 uur, eerder is ook
mogelijk in overleg. Voor baby’s is het raadzaam deze vroeg op te halen
omdat het voor hen anders een lange zit is en we de overdracht aan u goed
kunnen doen. We verzoeken u tevens voor 9.00 uur contact op te nemen
met de groep indien:
* u zich niet aan de tijden kunt houden;
* het kind niet naar het KDV wordt gebracht;
* een bij de pw’er onbekend persoon het kind brengt of ophaalt.
Huisregels:








In het belang van de kinderen en ter voorkoming van
misverstanden, vragen wij u als ouder onderstaande regels in acht
te nemen:
Breng uw kind ’s morgens voor 9.30 uur, zodat de groep
gezamenlijk kan beginnen.

Wilt u als uw kind wat later komt, een dagje niet komt of ziek is,
dat voor 9.00 uur telefonisch melden of een dag van tevoren
doorgeven?
Als uw kind ziek is, moet hij/ zij thuisblijven, wordt uw kind op
het kinderdagverblijf ziek, dan wordt u zo spoedig mogelijk op de
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hoogte gesteld. Zie ook de bijlage.


In geval van nood gaan we altijd met uw kind naar de eerste hulp,
het ziekenhuis of de vaste huisarts 2 blokken verder. We stellen
u dan, indien mogelijk, direct op de hoogte.



In het kinderdagverblijf mag niet gerookt worden.



De kinderen mogen tot 18.10 gehaald worden.



Er zijn geen huisdieren toegestaan.





We vragen u dringend uw kind geen snoepgoed e.d. mee te geven,
ook raden wij het af speelgoed mee te geven.

Het kinderdagverblijf is niet aansprakelijk voor het zoekraken
en/of beschadigen van meegebrachte spullen of kleding. Uiteraard
heeft het kinderdagverblijf wel een verzekeringspakket voor
calamiteiten e.d.
2.5 Het wennen van kinderen

Als kinderen nieuw binnenkomen bij Bartele, dan hebben wij een
wenperiode in de week dat ze beginnen. Dit is erg belangrijk voor kind en
ouder omdat een goed begin helpt bij het zich thuis kunnen voelen op de
crèche en het afscheid kunnen nemen van elkaar.
Voor het wennen wordt circa 5 dagen opbouwend uitgetrokken. Dit kan per
kind variëren.
Vooraf zal er een intake gesprek zijn tussen de pw’er en de ouder waarin
aandacht is voor slaapgedrag, eten en drinken, eventuele ziekte en
medicijngebruik (waaronder ook allergieën en intoleranties), wensen en
verwachtingen t.a.v. het kinderdagverblijf, de regels van het
kinderdagverblijf en de werkwijze etc.
Wij willen u vragen om het volgende mee te nemen: een recente portret
foto van uw kind, een knuffel voor bij het slapen en reservekleding.
Fopspenen zijn op locatie en worden individueel gelabeld.
Een ouder krijgt de eerste twee weken gratis (waarin de wenperiode zich
afspeelt) in de 7e maand van opvang.
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2.6 Contact tussen kinderdagverblijf en ouder
De pedagogisch medewerkers (pw-er) en ouders van het kinderdagverblijf
dragen samen de verantwoordelijkheid voor het kind. Het is daarom
belangrijk dat u als ouders betrokken bent bij de groep waar uw kind in zit
en bij het kinderdagverblijf in zijn geheel. Allereerst is er contact bij het
brengen en halen van het kind. We vinden het fijn als u even binnenkomt en
uw kindje rustig overdraagt aan de leidster. Een goede overdracht geeft
uw kind een goede start van de dag. Daarnaast vinden we het erg
belangrijk het contact met u als ouder open te houden. Het kan vooral in
het begin voorkomen dat u gebeld word omdat de pw’er het een en ander
met u wilt overleggen. In de beginperiode, als we uw kindje nog leren
kennen vinden we de momenten van overleg ,erg prettig. U kent u kindje
goed en wij willen graag uw kindje beter leren kennen, open en warm
contact werkt daarbij bevorderend.
Jaarlijks op een vooraf geplande avond wordt u uitgenodigd voor een
gesprek waarbij uw kind en diens ontwikkeling en welbevinden wordt
besproken, voorafgaand hieraan wordt een observatielijst hiervoor
opgesteld om dit gesprek diepgang te geven en de kijk op ontwikkeling
goed af te kunnen stemmen. Tevens zijn er incidenteel workshops voor
kinderen waarbij ouders aanwezig kunnen zijn (bijv. kindermassage) met
aansluitend borrel zodat informeel aandacht besteed wordt aan het beleid
van het kinderdagverblijf en aan thematische onderwerpen die voor de
opvoeding van belang zijn.
Er is een actieve oudercommissie. Deze commissie houdt zich bezig met
het organiseren van feesten en activiteiten, maar denkt ook mee over
pedagogische zaken. Aanbevelingen van de oudercommissie worden serieus
genomen door het team en haar oc contactpersoon, respectievelijk de
houder.
2.7 Klachtenprocedure
Bartele stelt het op prijs indien u een klacht heeft dat u dit meldt bij de
direct betrokkenen en/of de teamverantwoordelijke voor klachten. Te
allen tijde kunt u en de oudercommissie zich echter ook direct tot De
GeschillenCommissie, waar Bartele bij is aangesloten. Op de website is
meer over het Klachtenbeleid te vinden, alsmede onder Uniek
kwaliteitsbeleid, kopje Toetsing en klachtenbeleid. Bartele heeft sinds
1999 een klacht ontvangen in 2006.
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2.8 Arts en zieke kinderen
Het komt regelmatig voor dat het dagverblijf te maken zal krijgen
met zieke kinderen. Als het kind ziek wordt op het dagverblijf, worden de
ouders opgebeld en word er overlegd of het kind mogelijk moet worden
opgehaald. We gaan ervan uit dat uw kindje ziek is als het hangerig en
lusteloos is, over pijn klaagt, een herkenbare kinderziekte en/ of
temperatuur heeft boven de 38 graden en onder de 35 graden. Een ziek
kind heeft gepaste zorg en aandacht nodig. Alhoewel we dit graag willen
bieden kunnen we bij een volle groep niet de zorg en aandacht geven die
het kind nodig heeft. Daarnaast is kans op besmetting van andere kinderen
zeer groot. Zieke kinderen mogen dan ook niet op het dagverblijf komen.
Dit geldt ook voor kinderen met een aandoening die besmettingsgevaar
oplevert zoals wormen in de ontlasting, diarree, en hoofdluis.
De beoordeling of een kind wel of niet mag komen, ligt bij de leidster/het
team. We kijken naar hoe het kindje zich voelt en gedraagt. Soms zijn er
geen koortsverschijnselen maar geeft een kind toch aan zich niet lekker
te voelen. We overleggen dan met ouders of het niet beter is het kindje
even thuis te houden of eerder op te halen. Een kind mag weer komen als
de ziekteverschijnselen zijn verdwenen. Medicijnen (op voorschrift van
huisarts of specialist) mogen niet meegenomen worden, maar dienen thuis
toegediend te worden. Onschuldige medicijnen mogen meegenomen worden.
Deze worden in overleg met de leidster aan het kind toegediend. Hiervoor
dient eerst een medicijnformulier ingevuld te worden. Wanneer het kind
niet komt op het dagverblijf, moeten ouders dit telefonisch voor 9.00 uur
melden.
Bij ongelukjes die eerste hulp behoeven, worden de ouders meteen op de
hoogte gesteld en indien nodig gaan twee leidsters met het kind mee naar
de EHBO of de huisarts.
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3 Kindplaatsen en prijs
3.1 Aanmelding en plaatsing

Voordat u uw kind zomaar in handen geeft aan een kinderdagverblijf, is
het prettig om te weten wat u kunt verwachten. Daarom is het belangrijk
om de sfeer te kunnen proeven, waaronder de eigen karakteristiek door de
grootte, vormgeving en de mensen die er werken, en waarom ouders
Bartele waarderen. Aangezien we graag de rust op het kinderdagverblijf
willen bewaren, kan een bezoekje niet op elk moment plaatsvinden. Gelieve
daarom eerst een afspraak te maken met het team.
Indien het u bevalt of aanspreekt dan kunt u zich rechtstreeks
vrijblijvend inschrijven op onze website. De afhandeling van aanvragen
verloopt via een bemiddelaar, CDK (Coöperatie Dienstverlening
Kinderopvang U.A. te Amsterdam). Het aanvraagformulier is in te vullen op
de website van Bartele, bartele.nl/nieuw/aanmeldingsformulier.php. Hier
kan de voorkeur voor de gewenste dagen worden aangegeven, hetgeen
belangrijk is om goed naar te kijken zodat we tot een passende matching
kunnen komen. Nadat de aanvraag verzonden is, verzorgt CDK de
inschrijving van uw kind, wordt contact met u opgenomen voor nadere
kennismaking.

Voor meer informatie over financiering van de opvang van uw kind kunt u
kijken op bartele.nl/inschrijven-en-prijs. Zo geldt bijvoorbeeld dat voor
alleenstaande ouders op weg naar werk de kosten voor een groot deel
vergoed worden. Ook voor andere categorieën ouders dan twee werkende
ouders hanteert Amsterdam een ruimere vergoedingsmaatstaf.
Desalniettemin loopt de kindertoeslag sinds 2008 jaarlijks terug, ofschoon
deze nog steeds relatief fors is. Het vraagt echter wel een nauwkeurige
afweging. Voor ouders zonder internetverbinding of vragen over de
rijksbijdrage kunt u bellen met het kinderdagverblijf of Mw. Rienks,
coördinator CDK (06-18768014). Wij kunnen u dan kosteloos helpen met
de belastingaanvraag.
3.2 Prijzen en wachtlijst

De prijzen voor kinderopvang zijn niet gering. Vanwege het belang van
kinderopvang betaald de overheid sinds 2007 een kinderopvangtoeslag
waarbij de werkgeversbijdrage is inbegrepen. Daarvoor moest men dit met
de werkgever regelen en dat leverde een hoop rompslomp op. Afhankelijk
van uw fiscaal jaarinkomen (zeker voor zelfstandigen dus interessant) kunt
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u een ruime vergoeding van de Belastingdienst verkrijgen. Bartele zelf
heeft in de kinderopvang een gunstige prijsstelling: €7,18 per uur (anno
2017), niet hoger dan het maximaal tarief van de overheid voor de
berekening van de kinderopvang toeslag. Deze prijs ligt substantieel onder
het gemiddelde in Amsterdam, omdat Bartele betaalbare kinderopvang ook
als er biologische voeding wordt geboden belangrijk vind. De prijs is incl.
kwaliteitsspeelgoed, luiers, biologische voeding en een goed team van
geschoolde leidsters (5 tot 14 jaar in dienst). De precieze kosten per
maand worden berekend op basis van afname van aantal dagen per week, de
uurprijs en het gemiddeld aantal uren per maand op basis van openingsuren
per jaar, zie voor het overzicht bartele.nl/inschrijven-en-prijs.
Bij een overschot van aanmeldingen worden de namen op een wachtlijst
geplaatst. Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding en beschikbare
dagen voor de gevraagde dagen. Let u er dus op dat u bij inschrijving
specifiek aangeeft voor welke dagen u flexibel bent.
De door de ouder verschuldigde vergoedingen worden door CDK per maand
in rekening gebracht en dienen te zijn betaald op de 25e van de maand
voorafgaande aan de genoten kinderopvang. Contracten worden vanwege de
administratie alleen opgenomen indien de ouder een machtiging voor
automatische incasso van de ouderbijdrage afgeeft, een kopie van de
originele kinderopvangtoeslag voor het gehele lopende jaar afgeeft (voor
berekening van de ouderbijdrage) en een kopie van een wijziging van de
kinderopvangtoeslag met daarop het rekeningnummer van Bartele voor
rechtstreekse overboeking hiervan (NL59RABO039.35.21.397).
3.3 Wijziging van dagen
Ouders bepalen zelf hoeveel dagen hun kinderen door ons opgevangen
kunnen worden. Echter niet alle kinderen kunnen opgevangen worden op de
dinsdag en de donderdag. Daarom vragen wij ouders uitdrukkelijk te kijken
wat hun verschillende mogelijkheden zijn, zodat een passende match tot
stand kan komen. Als u iets wilt veranderen in de opvang - ook wel mutatie
geheten – vragen wij u dit bij voorkeur geruime tijd van tevoren via een
mutatieformulier aan te vragen, zie sameninkinderopvang.nl, bij voorkeur 8
weken. Wijziging is alleen mogelijk als er namelijk geen overbezetting
ontstaat. Tijdig overleg is daarom het beste.
Wilt u uw kind een dag extra brengen dan is dat geen probleem, mits er
voldaan word aan de kind-leidsterratio en u akkoord bent met het
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uurtarief. Hiervoor moet u dan een extra dag formulier invullen.

3.4 Opzegtermijn
Opzegging van de plaatsingsovereenkomst geschiedt schriftelijk met
inachtneming van een opzegtermijn van een maand tegen de eerste of de
vijftiende van de maand. De dag van ontvangst bij CDK wordt aangemerkt
als de dag van opzegging.
Wilt u informatie over het bovenstaande of heeft u algemene vragen
dan kunt contact opnemen met het CDK
Adres: CDK
Postbus 9106
1006 AC Amsterdam
Tel:
06-18768014 (Mw. Rienks),
Voorkeur: 8.30 uur tot 14.30 uur op ma,di,wo en do.
Mail:
Web:

info apestaartje cdk punt nu
www.cdk.nu | www.SamenInKinderopvang.nl
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4 Het personeel
De personeelsinzet is bij volle besetting 2,2 full time eenheid (fte) per
groep (ofwel 2,2 x 36 uur dienstverband per week). Het personeel bestaat
uit bevoegde en zorgvuldig geselecteerde personen op hun bekwaamheid,
aanvulling voor het team en bovenal hun liefde voor kinderen. De 4 huidige
vaste teamleden zijn tussen de 5 en 14 jaar in dienst bij Bartele. In de
regel worden er 20 sollicitatieformulieren bekeken per geplaatste
medewerker. In de praktijk werken er bij Bartele behalve rond de
zomervakantie soms meer mensen op een groep, bijvoorbeeld als stagiair.
De opleidingsvereisten worden landelijk vastgesteld, en kunnen per nieuwe
CAO-regeling veranderen. Op dit moment worden bijvoorbeeld ook mensen
met HBO opleidingen voor drama, verpleegkunde of creatieve therapie
toegestaan.
De personeelsformatie voor beide kinderdagverblijven tezamen ziet er in
de regel als volgt uit:


4 vaste leidsters die samen het team vormen en ieder verschillende
taken vervullen op basis van competentie en interesse om als team
zelfsturend te kunnen zijn: Aga, Hadiyatou, Hayat & Laudine.



circa 2 vaste invalkrachten met min-max contract.



tussen de 2 en 4 stagiaires of vrijwilligers.







2 klusjesmannen
1 coördinator p&o, Esther Rienks vanuit CDK.
De houder, Marian Jones, verantwoordelijk voor onderhoud, team
begeleiding en backup, heeft onder andere ervaring in de
kinderopvang, pleegzorg en crisisopvang, en bevoegd als leraar.
De administratie wordt gedeeltelijk gedaan door CDK, door dhr.
Matthijsen, partner van de houder en DuoFinance.
4.1 Inzet van leidsters in relatie tot het aantal kinderen per
leeftijdscategorie

De inzet van leidsters wordt gerelateerd aan de groepsgrootte, maar
vooral aan de leeftijd van de kinderen. De berekening hiervan is gebaseerd
op 1 leidster per 4 kinderen in de leeftijd van 0-1 jaar, 5 bij 1-2 jarigen, 6
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bij 2-3 jarigen en 8 bij 3 tot 4 jarigen.
Bij kinderen van verschillende leeftijden in een groep wordt de
beroepskracht kind ratio (bkr) vastgesteld middels de landelijke 1ratio.nl
tool voor het feitelijk aantal aanwezige kinderen per leeftijdsgroep per
leidster. In de regel 2 op 9 bij 0-2 jarigen, en 2 op 12 bij 1,5 tot 4 jarigen.
Met ouders wordt duidelijk besproken in welke groep het kind komt te
zitten, en met welke vaste leidsters het te maken zal hebben. In de regel
zal het kind alle dagen van de week met in ieder geval twee a drie vaste
basisleidsters te maken hebben.
Bij ziekte/vakantie van de leidsters word er beroep gedaan op de vaste
leidsters van Bartele en indien nodig op de vaste invalpoule. Een vast
gezicht op de groep van uw kindje, ook ten tijde van ziekte van een
leidster is erg belangrijk.
4.2 Opleidingseisen voor beroepskrachten
Er is een standaard mbo opleiding in Nederland die opleidt tot
leidster in de kinderopvang, PW-3 (Pedagogisch werker). Daarnaast zijn
vanuit de CAO diverse mbo en hbo opleidingen geschikt geacht, meestal
opleidingen met een pedagogisch of agogisch karakter.

4.3 Beleid inzet van groepshulpen & leidsters in opleiding
Leidsters in opleiding zijn niet per definitie bevoegd om zelfstandig
een groep te draaien. Dit hangt af van hun formatieve inzetbaarheid,
ofwel van de vaststelling van belangrijke vaardigheden voor de
kinderopvang.
BBL’ers kunnen in de eerste 2 jaar oplopend, van hun opleiding formatief
worden ingezet. Deze wordt conform de regelgeving door de houder
bepaald op basis van studieresultaten en in overeenstemming met de
praktijkbegeleider en studiebegeleider.
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Adres

Rijnstraat 221

Telefoon

020 - 404 30 33

Contactpersoon

Teamlid (Aga, Hayat, Hadiyatou of Laudine)

Email

team[verwijderdit]@bartele.nl

Postcode

1079 HG Amsterdam

Postadres

Postbus 12807;
1100 AV Amsterdam
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Welkom bij Kinderdagverblijf Bartele!
Dartelen bij Bartele. Zo noemen wij de insteek van Bartele ook wel.
Kinderdagverblijf Bartele bestaat sinds 1999. De naam Bartele komt uit het
Fries en betekent het trekken van een vore in de aarde zodat een zaadje
geplant kan worden. Die omgeving willen wij bieden voor uw kind!

Bartele staat voor:
klein kinderdagverblijf met 2 groepen
* aandacht voor uw kind en zijn volledige ontwikkeling
* biologische voeding & warme maaltijden
* ruimte voor wensen van ouders, waaronder halve dag opvang
* speelse & natuurlijke unieke vormgeving (met grotachtige lemen constructies).
* ruime avontuurlijke buitenspeelruimte met grote glijbaan (gecertificeerd)
* hoogwaardig (houten) speelgoed
* betrokken en goede pedagogische medewerkers
* kwaliteit in beeld van de ontwikkeling van uw kind met een levensboek
* betaalbare kinderopvang (€7,18 per 2016)

Kinderdasgverblijf Bartele
Versie: Januari 2017
Rijnstraat 221 (2 groepen)
Tel.: 020-4043033 en vragen naar teamlid (teamlid voor
rondleidingen is Aga)

Voor meer informatie www.bartele.nl
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