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HUISHOUDELIJK REGLEMENT (versie januari 2018)
Inleiding
Tante Kaat v.o.f is ontstaan in september 2007 door het initiatief van drie ouders, die na het sluiten
van Kinderdagverblijf KrisKras de kinderopvang op de Worp doorgang wilden laten vinden.
KrisKras was een ouderparticipatiecrèche, dit betekent dat ouders meedraaiden als leidster (m/v).
Voor het fenomeen ouderparticipatie bleek echter geen toekomst meer te zijn. De ruimte en
faciliteiten van de crèche aan de Hovenierstraat zouden dan in onbruik raken, en er zou op de
Worp geen kinderdagverblijf meer zijn. Deze zaken waren aanleiding voor drie moeders om een
kinderdagverblijf te starten, onder de naam Tante Kaat.
Openingstijden
De crèche is geopend op werkdagen van 8.00 uur tot 18.00 uur. De bedoeling is dat de kinderen
niet later dan 9.00 uur gebracht worden en niet eerder worden opgehaald dan 16.30 uur.
Financiën
Het gemiddeld uurtarief van Tante Kaat bedraagt € 6,25. Plaatsing van een kind gebeurt op basis
van hele dagen, het dagtarief bedraagt € 62,50. In dit tarief is inbegrepen: het gebruik van luiers,
molton, hoeslaken, slaapzak, lunch, fruit, halfvolle melk en sap. Als een kind iets anders drinkt dan
halfvolle melk, dus bijvoorbeeld moedermelk, opvolgmelk of sojamelk, dient dit zelf meegenomen te
worden. Betaling van het verschuldigde maandbedrag dient te gebeuren voor de eerste dag van de
betreffende maand, via automatische afschrijving. Bij inschrijving wordt hiervoor een
machtigingsformulier ingevuld.
Aanmelding en inschrijving
Ouders van een nieuw kindje melden zich – voor een eerste contact met Tante Kaat – bij Anne
Mulder (0570-619085). Anne kijkt naar de beschikbaarheid van plaatsen voor de – door de ouders
van het nieuwe kindje – gewenste dagdelen. Anne is dus de ‘voordeur’ van Tante Kaat. Zij voorziet
ouders van een nieuw kind van een inschrijfformulier.
Proefperiode
De proefperiode beslaat maximaal vier weken. In deze periode krijgt het kind de gelegenheid te
wennen aan de dagelijkse gang van zaken bij Tante Kaat. Na deze vier weken besluiten de ouders
of ze gebruik zullen blijven maken van Tante Kaat voor de opvang van hun kind. Deze eerste
maand dient wel betaald te worden.
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Contract
De ouders tekenen een schriftelijke overeenkomst, waarin de hoogte van het maandbedrag en de
besproken dagdelen zijn vastgelegd. Ouders gaan in principe akkoord met het maken van fotoen/of filmopnamen van hun kind op de crèche. Als dit niet het geval is moeten zij dit schriftelijk
aangeven.
Opzegging
Na de proefperiode bedraagt de opzegtermijn een maand. Ouders die willen opzeggen, doen dat
schriftelijk.
Eten en drinken
De lunch en fruitmaaltijden worden door Tante Kaat verzorgd. Op de crèche is diksap en halfvolle
melk aanwezig. Als een kind iets anders drinkt, dus bijvoorbeeld moedermelk, opvolgmelk of
sojamelk, dient dit zelf meegenomen te worden.
Luierverschoning + zindelijkheidstraining
Luiers worden verstrekt door Tante Kaat. Luiers worden in principe rond 10.00 uur, 13.00 uur en
16.00 uur verschoond. Poepluiers worden direct verschoond.
Wanneer een kindje toe is aan plassen op het toilet zal dat in overleg met de ouders gestimuleerd
worden.
Slapen
Als een kind overdag slaapt krijgt hij/zij een vast bedje toegewezen. De slaapzak, molton en
hoeslaken worden door Tante Kaat ter beschikking gesteld.
Rapportage
Van ieder kind is er een ouderkindinfo-formulier. Ouders hebben hierop alle bijzonderheden m.b.t.
hun kind ingevuld, zoals bijvoorbeeld belangrijke telefoonnummers, slaaptijden en eventuele
allergieën. Het is van belang dat ouders dit formulier bij eventuele veranderingen wijzigen. Op het
bureau in de crèche ligt een agenda waarin belangrijke afspraken en afmeldingen vermeld staan.
Leidsters houden in deze agenda bij hoe de dag met het kind is gegaan. Als een kind een keer niet
komt of als een ouder jarig is, dan kunnen ouders dit in de agenda schrijven.
Ziekte
Als een kind ziek is dan melden de ouders het kind voor 9.00 uur af.
Een kind met een besmettelijke ziekte mag niet naar Tante Kaat komen. Bij de vraag wat
besmettelijk is, worden de richtlijnen van de GGD gevolgd. In het geval dat een kind dat 38,5 C of
meer koorts heeft kan het niet komen of haalt de ouder het kind op.
Voor uitgebreide informatie over de richtlijnen in geval van (kinder-)ziekten verwijzen wij naar de
kinderziektebeschrijvingen in ons pedagogisch beleidsplan.
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Vakantie
Tante Kaat is tijdens de vakanties gewoon open. Alleen op officieel erkende feestdagen is de
crèche gesloten. Geef op tijd door aan de leidster wanneer het kind niet komt in verband met
vakantie.
Hygiëne-afspraken en algemene regels
Om overdracht van ziekten via ontlasting of door de lucht zoveel mogelijk te voorkomen, nemen wij
de volgende maatregelen:
Van de koorts(oor)thermometer wordt na gebruik het lensfilter vervangen.
Vieze luiers worden onmiddellijk weggegooid in de hiervoor bestemde vuilnisbak. Deze wordt aan
het eind van elk dagdeel geleegd.
De groepsruimte wordt regelmatig gelucht.
De kinderen spelen regelmatig buiten.
Wij leren de kinderen bij niezen/hoesten de hand voor de mond te houden.
Voor het eten worden de handjes van de kinderen gewassen. Tussen de middag worden ook de
gezichten meegenomen.
Na iedere luierverschoning wordt het aankleedkussen afgenomen.
Er mag alleen buiten het crècheterrein worden gerookt.
Kinderen mogen geen eigen speelgoed meenemen naar de crèche.
Veiligheid
In de groepsruimten zijn een aantal maatregelen genomen ter verhoging van de veiligheid. Zo zijn
er kindveilige stopcontacten, zijn de radiatoren afgeschermd, zit er beveiliging op alle lage kastjes
en zijn schoonmaakmiddelen en medicijnen hoog opgeborgen. In de slaapkamers en speelruimte
zijn rookmelders en de toiletten zijn op kinderhoogte.
In de tuin staan geen giftige planten. De zandbak wordt ’s avonds afgedekt en elke twee jaar van
nieuw zand voorzien.
Ongeval
Bij een ongeval worden in principe altijd de betrokken ouder(s) gewaarschuwd. Bij twijfel wordt de
eigen huisarts gebeld voor telefonisch advies. Als het nodig is dat een kind naar de dokter gaat,
wordt de ouders verzocht mee te gaan.

