
 



 
 

 

Voorwoord 
 
Hierbij nodig ik u allen van harte uit om kennis te maken met SKM. De vele foto`s in dit informatieboek 
geven een mooi beeld van de opvang van de kinderopvang, peutergroep en de buitenschoolse 
opvang.  
 
Stichting Kinderopvang Meijel biedt sinds september 1995 professionele kinderopvang voor kinderen 
van 0 t/m 13 jaar. Kinderdagverblijf Bambi biedt opvang voor kinderen van 0 t/m 4 jaar. 
Buitenschoolse opvang SamSam biedt opvang aan kinderen van 4 t/m 13 jaar. 
De opvang wordt gerealiseerd door gediplomeerde leiding, stagiaires en eventueel vrijwilligers. 
 
Stichting Kinderopvang Meijel is sinds januari 1999 onderdeel van het Kindcentrum Meijel. 
Medegebruikers zijn de basisschool Den Doelhof (SKBM), Jeugdgezondheidszorg en 
consultatiebureau Ook vindt u ergotherapie en logopedie binnen de muren van het kindcentrum. 
Tussen de instellingen zijn diverse overlegvormen. 
 
Eind 2008 is de laatste uitbreiding van het kinderdagverblijf in gebruik genomen. Sinds die tijd is ook 
de voormalige peuterspeelzaal overgenomen door SKM. Op het kinderdagverblijf bieden we daarom 
ook opvang in 2 peutergroepen. 
 
In 2020 is een nieuw gedeelte voor de BSO gebouwd. Hierin bevinden zich verschillende 
themakamers waarin passende activiteiten kunnen worden aangeboden.  
 
Het bestuur van SKBM (Stichting Katholiek Basisonderwijs Meijel) heeft per 1 november 2021 
basisschool de Heihorst uit Heibloem overgenomen, om 
onze samenwerking verder uit te breiden heeft SKM ook in 
Heibloem vanaf mei 2022 de peutergroep overgenomen. 
Alle locaties van SKM zijn VVE-locaties. 
 
In dit boekje wordt u geïnformeerd over Stichting 
Kinderopvang Meijel (SKM). Wanneer u nog vragen heeft, 
aarzelt u dan niet deze aan ons te stellen.  
 
U bent welkom! 
 
 
I.J.M. Verstappen-Thijssen 
Directrice Stichting Kinderopvang Meijel 

 
Stichting Kinderopvang Meijel 
Kinderdagverblijf Bambi (LRK-nr: 673734316) 
Buitenschoolse opvang SAMSAM (LRK-nr 112275862) 
Kurversweg 4, 5768 RS MEIJEL 
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Pater van Donstraat 2a Heibloem  
 
 SKM     : 077-4664560 
 BSO Samsam   : 077-4660488 
 KDV groen,blauw,geel,oranje,bruin  : 077-4660487 
 KDV rood, paars    : 077-4660486 
 Administratie                          : info@skmonline.nl 
 KDV Teamleiding   : teamleiding@skmonline.nl 
 BSO Teamleiding                              : samsam@skmonline.nl 
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 Management J. v. Enckevort              : johnvanenckevort@skmonline.nl  
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1. Kinderdagverblijf Bambi 
 

De opvang bij KDV Bambi vindt plaats in 7 verticale stamgroepen sinds de uitbreiding in november 
2008. In vijf van deze groepen groeien kinderen tussen de 0 en 4 jaar samen op, er is geen sprake 
van splitsing op leeftijd. Daarnaast zijn er twee peutergroepen waar kinderen van 2 t/m 4 jaar met 
elkaar samen opgroeien. 
 
Dit hoort bij onze visie; kinderen blijven in de gezinssituatie, broertjes en zusjes blijven bij elkaar. Zo 
leren ze van elkaar; ze kunnen zich ‘optrekken’ aan een ouder kind of juist ‘klein’ zijn met de jongsten.  
 
Uiteraard hebben we onze visie en manier van werken vastgelegd in een pedagogisch beleidsplan en 
blijven we werken aan het bieden van kwalitatief goede en vertrouwde opvang voor uw kind(eren). 
 

De dagelijkse begeleiding van uw 
kind(eren) wordt verzorgd door 
gediplomeerde pedagogisch 
medewerksters. Het aantal pedagogisch 
medewerkers per groep wordt via 
richtlijnen van de overheid bepaald. 
Aanvullend op de leiding wordt er gewerkt 
met stagiaires, vakantiekrachten en 
vrijwilligsters. 
 
De persoonlijke begeleid(st)er (PB-er 
mentor) op het kinderdagverblijf is het 
vaste aanspreekpunt tussen ouders en 
hun kind(eren). De keuze van het 
persoonlijke begeleiderschap van een 
kind is afhankelijk van de leid(st)er die het 

kind het meest begeleid. U maakt kennis met deze persoonlijke begeleider tijdens de kraamvisite of in 
het intakegesprek. Door een PB’er te benoemen kunnen we beter zorgdragen voor continuïteit en 
betrokkenheid. De PB’er er draagt ook zorg voor de observaties en oudergesprekken. Natuurlijk is het 
altijd zo dat indien uw PB’er iets bijzonders signaleert, hij of zij altijd met u in gesprek hierover zal 
gaan.  
 
Binnen het kinderdagverblijf hebben we 104 kindplaatsen, die verdeeld worden over de groepen.  
De aantallen per groep zijn afhankelijk van de leeftijd van de kinderen (beroepskracht-kindratio). 
Er zijn drie groepsruimtes (bruine beertjes, groene kikkertjes en oranje leeuwtjes) geschikt voor 16 
kindplaatsen. De andere twee groepen (blauwe visjes en gele eendjes) zijn geschikt voor 14 
kindplaatsen per dag, met uitbreiding van de speelzaalruimte.  
De peutergroepen bieden plaats voor 16 kinderen per groep. Elke groep heeft een vast team 
pedagogisch medewerk(st)ers.  
 
Het KDV ligt centraal in Meijel, is onderdeel van Kindcentrum Meijel en heeft een eigen ingang aan de 
Kurversweg 4 te Meijel.  
In de buurt zijn er verschillende voorzieningen zoals 
een speelveldje, bibliotheek, sporthal en het bos. 
Het meubilair en de inrichting zijn afgestemd op de 
leeftijden van de kinderen in de groepen. Ook het 
spelmateriaal voldoet aan de gestelde eisen en is 
afgestemd op leeftijd. 
 
De indeling van het KDV is als volgt: 
De verticale groepen delen de sanitaire ruimte en 
hebben ieder twee slaapkamers. De peutergroepen 
delen ook hun sanitaire ruimte en hebben gezien de 
leeftijden van deze kinderen 1 gezamenlijke 
slaapkamer. 
De slaapkamers hebben elk 6 tot 8 slaapplaatsen, 
afhankelijk van de groepsgrootte. Deze verticale 



 
 

 

groepen van hebben allemaal een grote box met speelhuis eronder, een grond-box voor de baby’s 
zodat hun meer bewegingsvrijheid hebben en een schommelwieg voor de allerkleinsten. 
De omheinde kindvriendelijke buitenruimte, is via de tuindeuren te bereiken en is eveneens 
toegankelijk voor alle kinderen van de kinderopvang. Voor de allerjongste kinderen hebben we een 
aparte buiten-box op het gras gecreëerd. Aangrenzend aan deze buitenruimte hebben we een 
dierenweide en waar we samen met de kinderen voor de dieren zorgen. 
Alle groepen van de kinderopvang kunnen gebruik maken van de speelzaal. Deze ligt centraal, biedt 
veel ruimte voor spel en heeft ook nog eens een ballenbak! 
’s Ochtends en ’s avonds maken we standaard gebruik van de speelzaal (of we spelen in de 
buitenruimte). We vangen daar alle oudere KDV-kinderen op, waarmee we voor de jongere kinderen 
en voor de overdracht van ouders, de rust op de groepen creëren. Uiteraard mogen kinderen die geen 
behoefte hebben om in de speelzaal te spelen op de groep blijven. 
 
Dagindeling bij kinderdagverblijf Bambi 

 
Een dag bij Kinderdagverblijf Bambi ziet er in grote lijnen als volgt uit: 

6.30 – 8.00  Kinderen die opvang afnemen vanaf 6.30 of 7:00 uur en er voor 8:00 uur zijn ontbijten bij 
SKM.  

tot      9.00  Kinderen kunnen gebracht worden, er is evt. tijd voor koffie of thee voor de ouders.  
De kinderen kunnen rustig spelen en wakker worden op de groep. 
De oudere kinderen kunnen ook vrij spelen in de speelzaal of buiten (afhankelijk van het 
weer). 

9.00 - 9.45    Kinderen kunnen kiezen uit de activiteiten: open-deurenactiviteit (peuterdansen of 
beweegkriebels). Deze activiteiten zijn gezamenlijk met andere kinderen van andere 
groepen. Of een themagerichte activiteit op de eigen groep.  

9.45 Gezamenlijk aan tafel: o.a. liedjes zingen, fruit eten met drinken en een koekje 

10.15 -10.30 Toiletgang/verschoonronde en vrij spel 

10.30 -12.00 Themagerichte activiteit op de eigen groep en/of vrij spel  

12.00 - 12.30 Gezamenlijke lunch. Dit kunnen boterhammen zijn of een warme maaltijd, naar keuze van 
ouders. 

12.30 - 13.30 Toiletgang/verschoonronde en naar bed brengen.  
Ochtendkinderen worden opgehaald en middagkinderen worden gebracht. 

13.30 - 15.00 Veel kinderen doen hun middagslaapje. 
De kinderen die wakker blijven krijgen de keuze om vrij te spelen en/of deel te nemen aan 
een themagerichte activiteit. 

15.30 - 16.00 Gezamenlijk aan tafel: o.a. liedjes zingen, fruit eten met drinken en een koekje. 

16.00 - 17.00 Tijd voor een activiteit. 

Vanaf 16.30 Toiletgang/verschoonronde 

17.00 - 18.00 De kinderen worden opgehaald.  
De oudere kinderen: vrij spelen in de speelzaal of buiten (afhankelijk van het weer). 

18.00 - 19.00 Kinderen die verlengd zijn gaan naar de Groene Kikkertjes en eten een broodmaaltijd. 

Bij baby’s wordt het eigen ritme gevolgd, dit loopt door de gehele dagindeling heen. Dat geldt voor hun 
voeding, verzorging, badje en activiteiten. 
 
Peutergroepen Meijel 
 
De peutergroepen van het KDV zijn de Rode treintjes en de Paarse autootjes. Deze groepen hebben 
een gezamenlijke sanitaire ruimte en slaapkamer. Deze ruimtes worden gebruikt door kinderen in de 
leeftijd vanaf 2 jaar.  
Daarnaast hebben zij een eigen afgesloten buitenruimte. Deze is geheel anders ingericht met als 
thema: natuur. Je vindt hier veel groen met verstopplekjes, en verder voornamelijk zand en water-
speelelementen.  
 
Deze groepen zijn de voorbereidingsgroepen op de BSO. Alle kinderen vanuit de andere KDV-
groepen gaan hierheen rond 3,5 jaar. Ze gaan dan vanuit de peutergroepen altijd met een paar 
kinderen samen naar school. Vanuit deze groep maken ze kennis met het dagritme van de BSO en de 
keuze-activiteiten. Dit is een van de punten van onze optimale doorgaande lijn naar de basisschool. 
Iedere groep is ingericht met een speciale tafel, waaraan de leiding op goede werkhoogte maar ook 
de kinderen op juiste zithoogte kunnen zitten. Verder heeft elke groep een zitbank en diverse 
speelhoeken, vaak thema-gericht ingericht.  



 
 

 

 
 
Dagindeling KDV Rood/Paars 
 
Een dag bij KDV rood/paars ziet er in grote lijnen als volgt uit: 
 

6.30 – 8.00   Kinderen die opvang afnemen vanaf 6.30 of 7:00 uur en er voor 8:00 uur zijn 
ontbijten bij SKM. 

tot   9.00
  

Kinderen kunnen gebracht worden, er is evt. tijd voor koffie of thee voor de 
ouders.  

Tot 9:30 Kinderen kunnen kiezen uit verschillende spelmaterialen die op de tafel 
klaargelegd zijn of in de speelhoeken. Afhankelijk van het weer kan er ook buiten 
gespeeld worden. 

9.30 - 9.45 In de kring vertellen en/of liedjes zingen. 

9.45 - 10.15 Tafelmoment waarbij de kinderen fruit eten en wat drinken met een koekje krijgen. 

10.15 -10.30 Toiletgang/verschoonronde  

10.30 - 11.30  Themagerichte activiteit op de eigen groep  

11.30 - 12.00 Vrij spel.  

12.00 - 12.30 Gezamenlijke lunch. Dit is een broodmaaltijd of een warme maaltijd, naar keuze 
van ouders 

12.30 - 14.00 Verschoon/ toiletmoment en eventueel naar bed brengen.  
Ochtend/ peutergroep kinderen worden opgehaald en middag kinderen worden 
gebracht. 
BSO-kinderen worden uit school opgehaald.  

14.00 - 14.30 Kinderen krijgen een (peper)koek met water aangeboden  

14.30 - 15:30 Er worden verschillende activiteiten aangeboden. Kinderen kiezen via het 
planbord.  

15.30 - 15.45 Er wordt gezamenlijk fruit gegeten, drinken en een koekje 

15.45 - 16.00 Toiletgang/verschoonronde 

16.00 - 17.00 Er worden verschillende activiteiten aangeboden. Ook is er ruimte voor vrij spel 

17.00 - 18.00 Vrij spel op de groep of buiten 
De kinderen worden opgehaald.  

18.00 - 19.00 Kinderen die verlengd zijn gaan naar de Groene Kikkertjes en eten een 
broodmaaltijd. 

 
Peuteropvang plaatsingen (8:30-14:00) zijn op basis van 40 weken opvang per jaar. Dit loopt gelijk 
met de schoolweken van BS Den Doelhof. De peuteropvang is dus gesloten tijdens schoolvrije en 
vakantiedagen van BS Den Doelhof. Voor de sluitingsdata zie website SKM: www.skmonline.nl 
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2. Peutergroep Heibloem  
 
Vanaf mei 2022 zal Stichting kinderopvang Meijel de peutergroep in Heibloem overnemen. Op deze 
peutergroep zitten maximaal 14 kinderen van 2 tot 4 jaar. De peutergroep is op maandag, woensdag 
en vrijdag geopend van 8.30 tot 14:00 uur. Hiermee sluit de peutergroep aan op de tijden van de 
basisschool. De peutergroep is in vakanties gesloten.  
De peutergroep is de voorbereiding op de basisschool. De peutergroep is gevestigd in school. Vanuit 
hier kunnen kinderen al kennismaken met de kleuterklas.  
Op de groepen wordt gewerkt met de peutermethode Startblokken. Hierdoor wordt er door middel van 
thema’s de ontwikkeling van kinderen gestimuleerd. Dit is een van de punten van onze optimale 
doorgaande lijn naar de basisschool. 
De groep is ingericht met een speciale tafel, waaraan de leiding op goede werkhoogte maar ook de 
kinderen op juiste zithoogte kunnen zitten. Verder heeft elke groep een zitbank en diverse 
speelhoeken, vaak thema-gericht ingericht. Er werkt een vaste pedagogisch medewerker. Zij is het 
aanspreekpunt voor ouders en monitort de ontwikkeling van de kinderen.  
 
Een dag bij peutergroep Heibloem ziet er in grote lijnen als volgt uit: 
 

8.30 - 9.00
  

Kinderen kunnen gebracht worden. 

Tot 9:30 Kinderen kunnen kiezen uit verschillende spelmaterialen die op de tafel 
klaargelegd zijn of in de speelhoeken. Afhankelijk van het weer kan er ook buiten 
gespeeld worden. 

9.30 - 9.45 In de kring vertellen en/of liedjes zingen. 

9.45 - 10.15 Tafelmoment waarbij de kinderen fruit eten en wat drinken met een koekje krijgen. 

10.15 -10.30 Toiletgang/verschoonronde  

10.30 - 11.30 Themagerichte activiteit op de eigen groep Hierbij wordt de samenwerking met 
school opgezocht.  

11.30 - 12.00 Vrij spel.  

12.00 - 12.30 Gezamenlijke broodlunch.  

12.30 – 12.45 Verschoon/ toiletmoment 
  

12.45-14.00 Vrij spel.  
Kinderen worden opgehaald.  

 
Het is eventueel mogelijk dat kinderen mee naar Meijel gaan om daar opgehaald te worden.  
Indien u hier interesse in heeft horen we dit graag.  
 

 
 
 
 



 
 

 

3. Buitenschoolse opvang Samsam 
 
Buitenschoolse opvang Samsam is eveneens een onderdeel van Stichting Kinderopvang Meijel en 
biedt professionele opvang voor kinderen van 4 t/m 13 jaar (groep 8 van de basisschool). 
De kinderen van basisschool Den Doelhof komen rechtstreeks naar de BSO, maar ook van de 
basisscholen in Heibloem, Neerkant, Helenaveen en Grashoek worden ze op school opgehaald door 
SKM. 
Deze opvang vindt plaats in 7 basisgroepen, waarin de kinderen op leeftijd worden ingedeeld. Vanuit 
de basisgroepen kiezen ze echter voor de activiteiten en kunnen ze dus met kinderen uit de gehele 
BSO samen spelen. Dit hoort bij onze visie; eveneens als op het dagverblijf blijven kinderen in de 
gelegenheid om samen met broertjes/zusjes/neefjes of nichtjes te spelen en houden we een soort 
gezinssituatie in stand.  
Kinderen van diverse leeftijden gaan nu met elkaar om, dit in tegenstelling tot school. Natuurlijk 
vormen er zich vaak groepjes met bepaalde activiteiten, belangrijk vinden we dat deze zich vrij vormen 
naar interesse. 
 

Verder hechten we belang aan een vloeiende overschakeling 
van het dagverblijf naar de buitenschoolse opvang.  
 
De overstap van kinderdagverblijf naar school en 
buitenschoolse opvang is een hele overgang voor kinderen. 
Hun wereld wordt opeens heel veel groter en om kinderen te 
helpen bij deze stap in hun ontwikkeling gaan kinderen vanaf 
3,5 jaar naar de rode treintjes of paarse autootjes. In deze 
groep worden ze vervolgens 4 jaar. Doordat deze net-4-
jarigen bij de 3,5 jarigen zitten, komen ze door elkaar in 
aanraking met het schoolritme.  
 

De kinderen wennen hier dan langzaamaan. Ook kunnen ze na school kiezen om mee te doen aan de 
BSO-activiteiten. Hierdoor is de overgang naar school en BSO zeer geleidelijk. De overstap naar de 
Kidsclub wordt gemaakt voor de 5e verjaardag van de kinderen. 
 
Buitenschoolse opvang Samsam bestaat uit 7 basisgroepen, c.q. groepsruimtes.  
Kinderen gaan vanuit de Rode treintjes en Paarse autootjes naar een van de 2 groepen bij de 
Kidsclub en gaan vandaar uit verder naar het Podium en het Kookcafé.  
De stamgroepen Rode treintjes en Paarse autootjes (oefengroep BSO, 2-4 jaar) vallen namelijk onder 
het kinderdagverblijf, vervolgens zijn de basisgroepen: Kidsclub 1 & 2 (5 en 6 jaar), Podium 1 & 2 (7 
en 8-jarigen) en Kookcafé 1 &2 (9 t/m 13-jarigen). De kinderen die op maandag, dinsdag of donderdag 
via SKM zwemles afnemen zitten op deze dag bij de Spetters.  
 
De Paarse autootjes en Rode treintjes liggen vast aan het dagverblijf en naast elkaar. 
 
Deze groepen zijn bereikbaar via de ingang van 
KDV Bambi of via de centrale achteringang van 
het kindcentrum. Hierin zitten de kinderen van 
groep 1 van de basisschool (vierjarige). Bij de 
Paarse autootjes en de Rode treintjes zitten per 
dag maximaal 16 kinderen. Diverse hoeken zijn 
ingericht voor het jonge kind, waarin vaak ook 
een ingerichte themahoek aanwezig is. Op deze 
groepen zitten ook kinderen van ongeveer 3,5 
jaar zodat zij alvast aan het BSO-ritme kunnen 
wennen. Deze groepen hebben een eigen 
afgesloten buitenruimte. Deze is ingericht met als 
thema: natuur. Je vindt hier veel groen met 
verstopplekjes, en verder voornamelijk zand en 
water-speelelementen.  



 
 

 

De Kidsclub ligt beneden in het nieuwe gedeelte 

van SamSam (geopend in 2020). De Kidsclub 

bestaat uit twee groepen (Kidsclub 1 en 2) Deze 

groepen zijn bereikbaar via de hoofdingang van 

SKM of via de ingang van Samsam aan de 

speelplaats.  

Beide groepen maken gebruik van dezelfde grote 

BSO-ruimte. Hierdoor is het eenvoudig om samen 

met andere kinderen te spelen. Op de groep zijn 

verschillende hoekjes gecreëerd waar kinderen 

kunnen spelen. Ook kunnen de kinderen 

gebruikmaken van de themaruimtes die boven gevestigd zijn. Als buitenruimte kunnen de kinderen 

gebruikmaken van de verschillende speelplaatsen van school. Ook kunnen deze kinderen spelen op 

de natuurbuitenruimte van de Rode treintjes en Paarse autootjes De kinderen van de Kidsclub zitten 

in groep 2 en 3 (vijf- en zesjarige). De basisgroepen bestaan uit maximaal 20 kinderen per dag per 

basisgroep.    

Boven het nieuwste gedeelte van het KDV zijn de twee grootste BSO-groepen gesitueerd.  
Het Podium en het Kookcafé. Deze ruimtes zijn te bereiken via de hoofdingang van SKM of via de 
ingang van SamSam aan de speelplaats. 
 
De kinderen vanaf minimaal 7 jaar (groep 4 t/m 8) zitten op deze vier groepen. De kinderen van groep 
4 en 5 (7 en 8 jaar) zitten bij Podium 1 of Podium 2. De kinderen van groep 6, 7 en 8 (9 t/m 13 jaar) 
zitten bij Kookcafé 1 en Kookcafé 2. Vanwege de oudere leeftijd bestaan deze groepen uit maximaal 
24 kinderen. Deze vier groepen maken gebruik van een gemeenschappelijke 
sanitaire ruimte. 
 
Boven, bij de nieuwe BSO-ruimte zijn allerlei themaruimtes waarin passende 
activiteiten worden aangeboden.  

• Het Kookcafé: is voor alle kook en bak activiteiten, maar ook de plek 
waar de kinderen gezamenlijk eten.  

• Het Atelier: hier kunnen de kinderen kleding (ver)maken, ze kunnen 
zich verkleden in de schmink/make-up hoek.  

• De Speelkamer: heeft o.a. een bouwhoek en een ruimte voor air 
hockey, voetbaltafels en spelcomputers. 

• De Relaxplek: een stilteruimte om even een plekje voor jezelf te 
hebben. 

• Het Podium: de plek voor alle toneel, muziek, film en yoga 
activiteiten. Hier vind je ook een PlayStation. 

• Het Honk: een gezellige huiskamer waar je kunt chillen, muziek 
luisteren, lezen of kletsen.  

• De Werkplaats: Hier kan er getimmerd worden, pottenbakken, mergel 
houwen of figuurzagen en dergelijke. 

• De Studio: een multimediaruimte met computers voor media, spel en fotografie activiteiten.  
 
In het nieuwe gedeelte van de BSO is ook een lift aanwezig zodat mindervalide kinderen ook gebruik 
kunnen maken van de verschillende themaruimtes 
Verder zijn er nog diverse ruimtes die ook door SKM gebruikt worden in het kindcentrum, zoals de 
speelzaal en handenarbeidlokaal. Ook maakt SKM regelmatig gebruik van de sporthal. Deze ligt naast 
het kindcentrum. De school maakt uiteraard ook gebruik van de ruimtes van SKM, met name van de 
theaterzaal.  



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
Dagindeling buitenschoolse opvang Samsam 
 
Een dag bij buitenschoolse opvang Samsam ziet er in grote lijnen als volgt uit:  

6.30 – 8.00 Ontbijtbuffet voor alle BSO-kinderen.  

7.00 - 8.30 Kinderen kunnen gebracht worden, er is evt. tijd voor koffie of thee voor de 
ouders. De kinderen kunnen vrijspelen. 

8.15 Kinderen van groep 3 t/m 8 gaan zelfstandig naar de speelplaats van school. 
Kinderen van Heibloem worden naar school gebracht. 

8.20 – 8.30 Kinderen van groep 1 en 2 worden door de BSO-leiding naar  
school gebracht. 

11.45 -12.00 
 

Kinderen van groep 1 en 2 die bij Samsam lunchen worden door de BSO-leiding 
uit de klas gehaald. 
Kinderen van groep 3 t/m 8 die bij Samsam lunchen komen zelfstandig naar 
Samsam. 

12.00 – 12.15 Kinderen lunchen op hun basisgroep. Dit is een broodmaaltijd of een warme 
maaltijd.  

12.15 - 12.35 Kinderen van groep 1 en 2 worden door de BSO-leiding naar de speelplaats van 
groep 1/2 van school gebracht.  
Kinderen van groep 3 t/m 8 gaan zelfstandig naar de speelplaats, 

14.00 Kinderen van groep 1 en 2 worden door de BSO-leiding uit de klas gehaald. 
Kinderen van groep 3 t/m 8 komen zelfstandig naar Samsam. 

14.00 Kinderen die uit school komen (Meijel, Heibloem en Grashoek) krijgen een 
(peper)koek en water aangeboden. 

15.00 Kinderen van Helenaveen en Neerkant komen uit school 

14.30 - 15.30 Er worden verschillende activiteiten aangeboden.  
Kinderen hangen hun naamkaartje op het planbord bij de activiteit. 

15.30 - 16.00  Gezamenlijk fruit eten en ranja drinken. 

16.00 - 17.00 Er worden verschillende activiteiten aangeboden. Ook is er ruimte voor vrij spel.  
Kinderen hangen hun naamkaartje op het planbord bij de activiteit. 

17.00 - 18.00 Kinderen spelen op hun basisgroep, andere groep of buiten naar keuze.  
Kinderen hangen hun naamkaartje op het planbord bij de groep/activiteit.  
Kinderen worden opgehaald en het naamkaartje wordt ingeleverd bij de leiding. 

18.00 - 19.00 Kinderen die een verlengd uur afnemen gaan naar KDV Groene kikkertjes en 
krijgen hier een broodmaaltijd. 

 
Na het vaste eet- en drinkmoment kunnen de kinderen activiteiten kiezen en verlaten ze de 
basisgroep. Hierdoor zijn kinderen van 4 t/m 13 jaar bijvoorbeeld samen aan het bakken, terwijl er 
andere kinderen een voor hun leeftijd gerichte sportactiviteit doen. Kinderen van alle leeftijden op de 
BSO kunnen elkaar in de activiteiten of in de buitenruimte treffen. Ook de leiding van SamSam is voor 
alle kinderen hierdoor bekend. Per basisgroep is er wel een vast team werkzaam bestaande uit 
gediplomeerde pedagogisch medewerksters. Het aantal medewerkers per groep wordt via richtlijnen 
van de overheid bepaald. Aanvullend op de leiding wordt gewerkt met stagiaires en vrijwilligers. 
 
Voor de buitenschoolse opvang heeft SKM, naast 
pedagogisch medewerksters, ook leiding met andere 
opleidingen werkzaam (uiteraard wel toegestaan onder 
CAO-kinderopvang). Denk hierbij aan CIOS of ALO voor 
de sportactiviteiten en kunstacademie voor creatieve 
activiteiten.  
Elke dag worden er diverse activiteiten aangeboden, op 
allerlei gebieden. 
Sport en bewegen wordt dagelijks aangeboden. 
  
Er zijn diverse buitenruimtes die de BSO-kinderen 
kunnen gebruiken.  
De eerste buitenruimte bevindt zich bij de groep de Rode 
treintjes en de Paarse autootjes en is geschikt voor de 
drie- tot zevenjarige kinderen. In deze buitenruimte kunnen kinderen spelen in de zandbak waar een 



 
 

 

waterpomp aanwezig is met een speelhuisje met glijbaan gevestigd is. Verder kunnen de kinderen in 
het gras spelen, Op de verharde paden is ruimte om met traptractoren en fietsen te rijden.  

De tweede buitenruimte ligt aangrenzend aan de Kidsclub en is tevens de speelplaats van 
basisschool Den Doelhof. De buitenruimte is geschikt voor kinderen in de leeftijd van vier tot acht jaar 
en beschikt over een pannakooi waar balspellen gespeeld kunnen worden, over koppelduikstangen, 
een grasveld, twee klimtoestellen en twee grasvelden. De sportkooi wordt gedurende de zomer 
gebruikt voor het plaatsen van een zwembad (8 x 4 meter) wat hierdoor achter slot en grendel staat 
indien het niet gebruik wordt, en ter beschikking is van kinderen met diploma’s onder begeleiding van 
onze medewerksters. 
 
De derde buitenruimte bevindt zich aan de ingang van de rode treintje en paarse autootjes, naast de 
fietsenstalling. Kinderen kunnen hier in de bosjes spelen, in de zandbak, op diverse klimtoestellen en 
er staan verschillende soorten fietsen in het aangelegen schuurtje. Aangrenzend is een dierenweide.  
 

 
4. Mogelijkheden lunch 

 
BS. Den Doelhof heeft een continurooster, met 5 gelijke dagen. Dit houdt in dat alle kinderen tussen 
12:00 en 12:30 in de klas eten met brood en drinken wat ze zelf meenemen vanuit huis. Voor de 
kinderen bij SKM is er de mogelijkheid voor een speciale regeling.  
Als u opvang afneemt bij SKM kunt u kiezen om op deze dag een broodmaaltijd (€ 4,17 per maand) of 
een warme maaltijd (€ 8,33 per maand) af te nemen. De kinderen eten dan niet in de klas, maar bij 
SamSam en hoeven dan ook geen eten van thuis mee te nemen.  
Als u opvang afneemt bij SKM en ervoor kiest om uw kind in de klas te laten eten in de schoolweken, 
dan betaalt u alleen de kosten voor brood of warm eten in de vakanties. Voor de kinderen uit andere 
dorpen is er ook de mogelijkheid om in de vakantie een broodmaaltijd (€ 0,83 per maand) of een 
warme maaltijd (€ 1,67 per maand) tijdens de lunch te krijgen. 



 
 

 

Op woensdag en vrijdag zijn de kinderen uit Neerkant en Helenaveen eerder uit school. Op deze 
dagen eten de kinderen bij Samsam. Ze hebben dan ook de keuze uit een broodmaaltijd (€ 4,17 per 
maand) of een warme maaltijd (€ 8,33 per maand). Op andere dagen eten de kinderen uit Neerkant, 
Helenaveen en Grashoek alleen in de vakanties bij ons.  

 
5. Ontbijt  

Het is mogelijk om ’s morgens bij SKM te ontbijten. Voor de kinderen van 0 tot 4 jaar is dit een 
boterham of cracker, pap of voor de allerkleinste hun fles. Bij de baby’s volgen we uiteraard hun eigen 
ritme in voeding. De kinderen bij de peutergroepen (Paarse autootjes en Rode treintjes) kunnen de 
kinderen ook een boterham of cracker eten, maar hebben ze daarnaast ook nog de keuze voor 
yoghurt en fruit.  
Bij de BSO hebben we een uitgebreider ontbijt buffet. Hier bestaat het ontbijt uit: yoghurt en/of kwark, 
muesli/granola, fruit, boterham, cracker en/of beschuit. Als optie kan er komkommer, tomaat en 
(gekookte) eieren toegevoegd worden. 
 
Voor het KDV is het ontbijt inbegrepen voor alle kinderen die opvang afnemen vanaf 7:00 uur. Ook 
indien u uw kind later brengt, kunt u toch op deze manier voor het ontbijt kiezen. Vraag op de groep of 
bij de administratie wat voor u en uw kind de beste optie is. 
Voor de BSO is het ontbijt inbegrepen voor alle kinderen die voorschoolse opvang afnemen. In de 
vakanties kunnen alle kinderen van de BSO-gebruik maken van het ontbijt.  
 
Indien uw kind ’s morgens al thuis ontbeten heeft, maar voordat hij naar school gaat nog graag 
bijvoorbeeld een beker yoghurt heeft is dat natuurlijk mogelijk. Zeker bij een vroeg ontbijt, duurt het 
anders nog lang tot de lunch. 
Er zijn dus geen extra kosten voor het ontbijt, deze zitten verwerkt in de uurprijs. 
 
 

6. Kindcentrum Meijel       
 

Na de eerste start in 1999 samen in het gebouw en later na de 
uitbreiding en officiële opening van Brede School Meijel op 18 mei 
2003 is er in de samenwerking tussen de participanten van deze 
Brede School veel gebeurd. 
 
Werd er aanvankelijk alleen volgens de in het eerste plan “beheer 

en exploitatie” opgestelde afspraken gewerkt, al gauw bestond de behoefte om naast deze toch 
grotendeels beheersmatige afspraken ook op inhoudelijk gebied de handen ineen te slaan, en met 
elkaar aan een gezamenlijke visie op het onderwijs en de begeleiding van de kinderen die aan ons zijn 
toevertrouwd te gaan werken. Deze visie werd vastgelegd in het eerste beleidsplan van Brede School 
Meijel in 2005.  
 
Een gezamenlijke visie met daaraan gekoppeld de doelstellingen voor de komende jaren werd hierin 
overzichtelijk weergegeven. 



 
 

 

Aan deze doelstelling is hard gewerkt, er zijn doelen toegevoegd en er vonden wederom veranderingen 
plaats in de Brede School. Het aantal participanten is veranderd en met de tijd veranderen ook de 
doelstellingen in onze gezamenlijke visie. 
 
In 2014 is de brede school doorgegroeid naar een kindcentrum en veranderde ook het beleidsplan. Dit 
is immers een groeidocument dat regelmatig aan de actualiteit zal worden aangepast.  
Een document dat alleen maar leeft als de medewerkers van het kindcentrum ook vanuit de visie, die 
in dit plan verwoord wordt, blijven handelen. Leren ván elkaar en mét elkaar ten dienste van een 
optimale ontwikkeling van de kinderen van 0 t/m 14 jaar die aan onze zorgen zijn toevertrouwd.  
 
Want bij die nieuwe inhoud hoort een naam die recht doet aan die inhoud. Waar de naam ‘brede school’ 
toch vooral de benaming voor het gebouw was, waar een start werd gemaakt met het samen vormgeven 
aan de manier van werken met alle kinderen die aan de zorgen van opvang en onderwijs werden 
toevertrouwd, is het ‘Kindcentrum’ de plaats waar door die inhoudelijke afstemming en samenwerking 
het kind nu inderdaad die centrale plaats inneemt die nodig is voor een optimale ontwikkeling van 0 tot 
14 jaar. 
 
Bij de invoering van ‘Passend Onderwijs’ in augustus 2014 was het Kindcentrum Meijel klaar hiervoor 
en zullen de participanten zich vol passie blijven inzetten om de in dit beleidsplan beschreven 
ontwikkelingen verder uit te bouwen en te verfijnen. En dat natuurlijk in het belang van alle kinderen die 
nu en in de toekomst het Kindcentrum Meijel bezoeken!   
 
In schooljaar 2020-2021 is de huidige school gesloopt en wordt er een nieuwe school gebouwd. Deze 
sluit ook weer aan op de kinderopvang om zo de totaliteit als kindcentrum te behouden en zal vanaf 
september 2021 in gebruik zijn. 
 
ZAT overleg 
Het ZAT (Zorg en Advies Team) overleg is een overleg waarbij de basisschool, kinderopvang, 
buitenschoolse opvang, JGZ en wanneer nodig bureau jeugdzorg of maatschappelijk werk betrokken 
zijn. Tijdens dit overleg worden op een HGPD manier leerlingen besproken waar iemand zich zorgen 
over maakt of waarbij men in handelingsverlegenheid verkeert. Het is de bedoeling dat op deze 
manier de kwaliteit van de zorg aan kinderen en hun ouders kan worden verhoogd, zodat ouders, 
begeleiders en leerkrachten een eenduidige manier van aanpak hebben. Op deze manier zorgt het 
ZAT binnen het kindcentrum voor een doorgaande lijn van voor- en naschoolse voorzieningen, 
basisonderwijs en externe instanties. 
 

7. Kinderopvang op maat 
 

De kinderopvang die geboden wordt is erg flexibel. Stichting Kinderopvang Meijel staat voor: 

                             kinderopvang op maat 

Wij bieden hele en halve dagopvang; wisselende roosters en ploegendiensten passen in flexibele 
dagdelen; verlengde opvang; incidentele opvang en vakantieopvang.  
Maar ook voorschoolse opvang, tussen schoolse opvang en naschoolse opvang met ontbijt en/of 
lunch of een combinatie van de pakketten zijn mogelijk. Al deze NSO- en BSO-pakketten zijn 
overigens inclusief 10 weken vakantieopvang.  
 
Voor alle ouders is er bij afname van vaste opvang de mogelijkheid tot ruilen van een dag of dagdeel. 
Hiervoor kunt u de ruilingsregels raadplegen via het ouderportaal (onder ‘locatie/ KDV Bambi of BSO 
Samsam/ ouderportaal/ uitleg boekingsfuncties.) Hier vindt u ook hoe u deze dag zelf kunt aanvragen.  
 
Voor de dorpskernen en lagere scholen in Grashoek, Helenaveen en Neerkant verzorgen we 
naschoolse opvang in combinatie met vakantieopvang. 
Het betreft ons NSO (naschoolse opvangpakket) in combinatie met vakanties. 
Dit houdt in dat we uw kind(eren) gaan ophalen na school met eigen vervoer en medewerkers en 
vervolgens naar BSO SamSam brengen. U dient uw kind wel zelf bij SamSam op te halen. 



 
 

 

Het naschoolse opvang pakket voor deze kinderen bestaat uit: vervoer 
vanuit de basisschool en opvang na schooltijd. Uiterlijk tot 19 uur is 
verlenging mogelijk. In de vakanties heeft u recht op de hele dag opvang op 
de betreffende dag, maar dient u zelf uw kind te brengen en halen. Ook de 
vakantieopvang vindt uiteraard plaats op onze locatie met bekende 
kinderen en leiding. 
 
Vraag altijd naar de passende mogelijkheden van kinderopvang voor uw 
situatie. 
 
 

8. Activiteitenaanbod BSO 
 
Binnen Stichting Kinderopvang Meijel zorgt Joyce Tijssen voor een leuk 
activiteitenaanbod na school en in vakanties.  
Dit aanbod is zeer breed en onder andere gericht op sport, muziek en 
cultuur. Ook natuur, multimedia en constructief spel komen bijna dagelijks aan bod. Deze activiteiten 
zijn toegankelijk voor alle kinderen van BSO SamSam.  
 
In samenwerking met verenigingen, organisaties worden er ook verschillende activiteiten aangeboden 
zoals een dj-workshop en een judo les 
  
Kosten 
De activiteiten zijn opgenomen in het naschools aanbod. Hierdoor hoeven kinderen die op het 
desbetreffende dagdeel opvang afnemen bij SKM geen eigen bijdrage te betalen voor de activiteiten. 
 
Programma en inschrijven 
Het activiteitenprogramma is terug te vinden onder de button Activiteiten op de homepage van de 
website www.skmonline.nl en in de ouderapp van Konnect.  
 
Contact 
Joyce Tijssen 
E:Joycetijssen@skmonline.nl  
T: 077-4660488 
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9. Pedagogisch beleid  
 
Bij Stichting Kinderopvang Meijel wordt gewerkt volgens de richtlijnen van ons eigen pedagogisch 
beleid. Daarnaast is de visie van het kindcentrum Meijel vastgelegd. 
Dit zorgt voor:  

• voor de uniformiteit van werken, dit zorgt voor continuïteit voor de kinderen, en voor nieuwe 
krachten; 

• om bewust te blijven van onze manier van werken, een waarborg voor kwaliteit en 
professionaliteit; 

• de identiteit van S.K.M. en van het kindcentrum vastleggen voor ouders, pedagogisch 
medewerksters, kinderen, gemeente, bedrijven en geïnteresseerden; 

• als een toets bij meningsverschillen. 
 
Dit leidt tot de volgende gezamenlijk gedragen visie binnen kindcentrum Meijel: 
 

 
De verschillende partners betrokken bij de zorg, de begeleiding en het onderwijs spreken uit inhoudelijk 
te willen samenwerken in het belang van het welzijn en persoonlijkheidsontwikkeling van alle kinderen 
die het Kindcentrum Meijel bezoeken. Ouders zijn de belangrijkste partners van alle instanties. Met zorg 
in het Kindcentrum Meijel bedoelen we dat kinderen de (extra) aandacht/ 
begeleiding krijgen die ze nodig hebben om tot een doorgaande ontwikkeling 
te komen op basis van eigen aanleg en mogelijkheden. 
 
Een gezamenlijke visie is van belang om zodoende de meerwaarde in te 
vullen van alle partners die samen onder een dak huizen. Alle partners van 
het Kindcentrum Meijel onderschrijven de gezamenlijke visie. We beschrijven 
hoe iedereen denkt over het opgroeiende kind, de waarden en normen, wat 
de ideeën zijn over opvoeding en onderwijs en over de samenwerking met 
elkaar en met de ouders. Dit maakt integraal werken mogelijk. De kenmerken 
uit de visie maken duidelijk dat het geen abstract document is maar een 
document met concrete uitwerkingen. 
 
Aan de hand van verschillende stellingen is de gezamenlijke visie op zorg, begeleiding en onderwijs 
van het Kindcentrum Meijel nader uitgewerkt. Aan de basis van dit document liggen de verschillende 
(pedagogische) beleidsplannen van de betrokken instellingen en het schoolplan van de basisschool.  
Over alles wat in dit visiedocument staat, wordt natuurlijk met ouders gecommuniceerd. Zowel schriftelijk 
via de schoolgids of nieuwsbrief als ook in gesprekken tijdens de infoavonden. 
 
Kenmerken gezamenlijke visie 

• Het Kindcentrum is er in beginsel voor alle kinderen van Meijel; 

• De ouders zijn de belangrijkste partners van alle professionals verbonden aan het Kindcentrum. Er 
wordt gewerkt met de visie dat je op het opvoeden en begeleiden van de kinderen samen gebeurt 
met gezamenlijke waarden en normen.  

• Het Kindcentrum kenmerkt zich door een sfeer van veiligheid, vertrouwen en geborgenheid; 

• Het gaat in het Kindcentrum om het bevorderen van een brede persoonsontwikkeling bij kinderen; 

• Ontwikkeling van kinderen begint bij het maken van een goede start; 

• Om zich te ontwikkelen en te leren hebben kinderen activiteiten en inhouden nodig die zinvol voor 
hen zijn en waar zij betekenis aan (kunnen gaan) verlenen; 

• De doelen en ontwikkelingsprocessen hangen onderling nauw samen en beïnvloeden elkaar; 

• Kinderen hebben een samenhangend aanbod nodig waarin ruimte is voor onderlinge verschillen; 

• Ontwikkeling is mogelijk als kinderen kunnen rekenen op volwassenen die een goed 
activiteitenaanbod ontwerpen en die helpen die activiteiten uit te voeren die een kind graag wil en 
bijna zelf kan. 

• Kinderen met een VVE-indicatie krijgen vanaf 2 t/m 6 jaar een uitgebreid ontwikkelingsaanbod op 
maat. 

Een doorgaande ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 14 jaar  
op basis van eigen aanleg en mogelijkheden.  



 
 

 

• Pedagogisch medewerkers en leerkrachten binnen het Kindcentrum hanteren een handelings-
gericht observatiesysteem om vervolgplannen te kunnen maken en ontwikkelingsvoortgang te 
kunnen evalueren; 
 

Binnen onze visie en pedagogisch beleid streven we een open deuren beleid na. Dit houdt in dat we 
de kinderen de mogelijkheid bieden om eigen keuzes te maken in de activiteiten die geboden worden 
op de groepen (bijv. knutselen, voorlezen, dansen, spelletjes, wandelen etc.). We maken daarvoor 

gebruik van elkaars kwaliteiten en 
mogelijkheden. Dit biedt de kinderen weer 
meer ontwikkelingskansen, ze kiezen 
namelijk gericht een activiteit die bij hun 
interesse past (zie ook de informatie bij 
buitenschoolse opvang SamSam).  
Dit open deuren beleid wordt echter ook 
toegepast op het kinderdagverblijf. Vrijwel 
elke ochtend van 8.00-9.00 u, 10.30-11.15 
uur en middag tussen 17 en 18 uur. Uiteraard 
neemt een kind alleen deel indien hij of zij 
interesse heeft in de aangeboden activiteiten. 
Ook is het mogelijk dat er op een dag 
groepjes gevormd worden met kinderen van 
alle groepen binnen het dagverblijf. 
Bijvoorbeeld een aparte baby/dreumes groep 

en een peutergroep of juist alle rustige kinderen bij elkaar om een spelletje mee te doen. Wij zijn van 
mening dat wij op deze manier kinderen meer kunnen uitdagen in hun (spel)ontwikkeling.  
 
Daarnaast is een belangrijk onderdeel van het pedagogisch beleid: het 4-ogenbeleid. 

Stichting Kinderopvang Meijel vindt het natuurlijk belangrijk dat kinderen in een veilige omgeving en 
vertrouwde omgeving worden opgevangen. Samen met de oudercommissie en alle medewerkers is 
besproken op welke manier we in de praktijk omgaan met dit beleid. 

Het 4-ogenprincipe betekent dat er altijd minimaal twee volwassenen, in een bepaalde vorm, toezicht 
moeten houden op kinderen in kinderdagverblijven. De brancheorganisatie kinderopvang heeft samen 
met Boink een brochure uitgegeven over het 4-ogenprincipe in de praktijk. Deze brochure dient als 
achtergrondinformatie bij ons beleid. 

Het volledige 4-ogen beleid van SKM kunt u inzien in ons pedagogisch beleid. 

VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) 
VVE is de afkorting voor- en Vroegschoolse Educatie. Al onze pedagogisch medewerkers zijn 
geschoold in het VVE-programma Startblokken. Dit sluit aan op de methode van basisschool den 
Doelhof. Hierdoor krijgen alle kinderen dit aanbod. 
Het doel van VVE is achterstanden op het gebied van taalontwikkeling te bestrijden. Wij denken een 
waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het stimuleren van de ontwikkeling van deze kinderen en 
zo de kansen op schoolsucces te vergroten. 
Kinderen met een mogelijke taalachterstand (blootstellingsachterstand) krijgen een VVE-indicatie op 
grond van: 
 

• demografische kenmerken (zoals geboorteland en opleidingsniveau van ouders). 

• de bevindingen van pedagogisch medewerkers of inschatting van medewerkers van het 

consultatiebureau.  

Indien uw kind een VVE-indicatie krijgt, zullen we u uitgebreid inlichten over de werkwijze. Bij deze 
kinderen zal het aanbod specifiek worden aangepast op de behoefte. Ouders worden hier uiteraard bij 
betrokken. Meer informatie vindt u in het pedagogisch beleid (via het ouderportaal en website). 
 

 



 
 

 

Babyspecialist 
 
Op 5 juli 2018 heeft SKM de Licentie Babyspecialist behaald. Hiermee waren we het eerste 
kinderdagverblijf in Nederland met verticale groepen, die voldeed aan alle richtlijnen die zijn 
vastgesteld voor een baby specialistisch kinderdagverblijf. 

In 2017 zijn alle pedagogisch medewerkers van de 5 verticale KDV-groepen hierin geschoold en zijn 
we begonnen met het werken via deze richtlijnen. Nu - na alle 
beleidsveranderingen bij SKM en een geslaagde audit - mogen we ons een 
baby specialistisch kinderdagverblijf noemen. 

We vinden deze manier van werken een grote meerwaarde voor alle baby's, 
hun welbevinden op de groep en hun ontwikkeling, maar zeker ook voor ons 
team. 

Het eerste levensjaar van de baby is cruciaal voor een veilige hechting. 
Vanuit deze veilige hechting kan een kind zich optimaal ontwikkelen. 
We investeren in de wenperiode voor baby's, deze duurt minimaal drie 
maanden. Wij laten ouder(s) de eerste vier weken enkele dagdelen mee-
wennen aan dagritme binnen onze groep. Op deze manier kunnen ouders 
hun baby veilig overdragen naar de persoonlijk begeleider binnen de 'voor de 
baby’ nieuwe situatie binnen het kinderdagverblijf. Ouders verzorgen tijdens 
het mee-wennen enkel hun eigen baby.  
 
Tijdens de wenperiode, zonder ouders, draagt de pedagogisch medewerk(st)er de baby regelmatig in 
een draagdoek. Op deze manier investeren we onder andere in een veilige hechtingsrelatie. Als de 
baby stress ondervindt door bijvoorbeeld overprikkeling kunnen we onder andere de draagdoek 
(nabijheid) of een ontspannend bad aanbieden.  
 
Na vier weken kan de persoonlijk begeleider de baby laten wennen aan een tweede pedagogisch 
medewerk(st)er die werkzaam is op de groep. Hierbij wordt zorgvuldig gekeken naar de signalen van 

de baby, om hier sensitief en responsief op te reageren.  
 
We reageren altijd op huilen. De baby is in staat zijn behoefte kenbaar te maken, onder andere door 
te huilen. We beschikken over de training Dunstan babytaal, waarbij we de vijf reflexgeluiden in het 
huilen herkennen en hier adequaat op reageren. Dit zijn: honger (neh), slaap (ahw), boertje (eh), 
ongemak (heh) en darmkrampjes (eairh).  
 
Moedermelk wordt geconsumeerd op de dag van aanleveren, invriezen mag maximaal 48 uur na 
afkolven. Wij hebben in principe geen voorraad bevroren moedermelk, deze wordt ieder dag vers 
aangeleverd. Bij uitzondering bewaren wij bevroren moedermelk maximaal twee weken in onze 
diepvries. We noteren de datum van ontdooien en adviseren ouders dit ook te doen. Ontdooide 
moedermelk moet binnen 24 uur geconsumeerd worden. We adviseren ouders om moedermelk in een 
koeltas/-box te vervoeren gedurende de reis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

10. Informatieverstrekking 
 

• Pedagogisch beleid: Bij SKM werken we volgens een pedagogisch beleid. U kunt het 
pedagogisch beleid lezen of downloaden via de site en het ouderportaal. 
 

• Informatieboek: Iedereen die informatie aanvraagt over SKM krijgt dit informatieboek in zijn 
bezit. Hierin staan de belangrijkste regels en afspraken bij SKM die van belang zijn voor 
ouders. Dit is ook altijd te lezen en te downloaden via het ouderportaal en website. 
 

• Nieuwsbrieven: De nieuwsberichten en de activiteitenprogramma’s BSO komen via 
ouderportaal bij u aan. U kunt uw kind aanmelden voor activiteiten via de link in het 
nieuwsbericht of via een bericht in ouderportaal.  

 

• Ouderportaal: Vanaf het moment dat uw kind een proefdagdeel komt wennen, 
kunt u inloggen op het ouderportaal van SKM. U kunt hier foto’s bekijken die op de 
groep van uw kind gemaakt zijn, extra dagen en ruilingen aanvragen, het schriftje 
van uw kind lezen, berichten van medewerkers of directie lezen en zelf ook 
berichten sturen en stukjes in het schriftje schrijven. Op het moment dat het u het 
beste uitkomt kunt u lezen hoe uw kind het bij ons heeft gehad. 
Bij de intake zal uitleg en een werkinstructie hierover verstrekt worden en zal er 
een inlogcode verzonden worden waarmee u kunt inloggen.   
Deze uitleg is ook altijd terug te vinden op het ouderportaal. 
Het ouderportaal is te raadplegen via skm.ouderportaal.nl (de meest uitgebreide versie via uw 
computer) en op tablet of telefoon. Hiervoor kunt u gratis een app downloaden (zoekt u in de 
store op: ouderportaal SKM). De URL is SKM. We raden iedereen aan om de app in ieder 
geval te installeren en hierop eenmalig in te loggen. Hiermee heeft u het snelste alles binnen 
bereik, voor het downloaden van foto’s e.d. kunt u beter het ouderportaal via de computer 
gebruiken. 
Het ouderportaal bevat onder ‘locatie’ ook alle informatie en formulieren die u als ouder nodig 
heeft. Informatie over medewerkers, de landelijke registratienummers van SKM, 
wijzigingsformulieren, activiteitenprogramma’s, nieuwsbrieven e.d. 
 

• Website: Stichting Kinderopvang Meijel heeft ook haar eigen website, namelijk 
www.skmonline.nl 
Op deze site is alle informatie te vinden over SKM.  
 
Het is mogelijk dat een foto van uw kind 
op deze website staat. Heeft u hier 
bezwaren tegen, neem dan contact op 
met de directie (Iduna Verstappen).  
Via de website kunt u ook SKM mailen of 
via een link naar het ouderportaal.  

• Schriftelijke/ mondelinge overdracht: 
dagelijks is er bij het brengen en halen 
van de kinderen de mogelijkheid voor 
ouder – pedagogisch medewerk(st)er contact. Op het KDV bestaat daarnaast ook nog het 
overdrachtsschriftje, waarin de dagelijkse kindgegevens geschreven worden van de kinderen 
tot 2 jaar en 1x per maand van de kinderen van 2 tot 4 jaar. 

Op de BSO is een planbord aanwezig waarop aangegeven wordt met een naamkaartje of er 
bijzonderheden zijn over het kind van desbetreffende dag. Ouders kunnen dan bij de leiding 
navraag hierover doen.  

• Film/Foto’s: SKM maakt regelmatig foto’s of filmpjes van leuke gebeurtenissen op de 
groepen. (Zie ook: de informatie vermeld bij ouderportaal). Heeft u problemen met het 
fotograferen of filmen van uw kind, kunt u dit aangeven bij de directie. 
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11. Groepssamenstelling 
  

Zoals eerder omschreven hebben we 7 KDV groepen in overeenstemming met onze visie. 
In 5 groepen zitten kinderen van 0 tot 4 jaar bij 
elkaar in één groep vanwege de nabootsing van 
de huiselijke situatie, het sociale aspect en het bij 
elkaar plaatsen van broertjes/zusjes. (Dit laatste 
proberen we zoveel mogelijk te realisteren, maar 
is niet altijd mogelijk).  
In 2 groepen zitten kinderen van 2 tot 4 jaar. In 
deze groepen is meer aandacht voor de 
schoolvoorbereiding.  
 
Drie groepen kunnen bestaan uit maximaal 16 
kinderen van 0 t/m 4 jaar, met drie pedagogisch 
medewerksters.  
De twee overige groepen bestaan uit maximaal 
12 kinderen van 0 t/m 4 jaar, waar twee 
pedagogisch medewerkers werkzaam zijn.  
De peutergroepen met kinderen van 2 tot 4 jaar, bestaan uit 16 kinderen met twee pedagogisch 
medewerksters. Er wordt soms in de groepen gebruik gemaakt van een stagiaire, vakantiekracht of 
vrijwilliger, deze staat boventallig op de groep en ondersteunt de groepsleiding.  
Het kan voorkomen dat een groep erg jong is en dat er bij 16 kinderen 4 leiding nodig is of een groep 
12 kinderen met 3 leiding. Wij kiezen er dan voor om minderen kinderen te accepteren in plaats van 
een leiding extra in te plannen. Het kan dus zijn dat een groep bij 10 of 14 kinderen al vol is.  
 
De BSO heeft 6 basisgroepen die samen kunnen doorgroeien tot maximaal 168 kinderen (d.m.v. 
uitbreiding met een groep). Dit getal is inclusief een zwemgroep van 8 kinderen. 
Na school en tijdens de vakantie kunnen kinderen kiezen uit diverse activiteiten die in verschillende 
ruimtes aangeboden worden. 
Op de groepen wordt één leiding ingezet voor de verzorging en opvoeding van gelijktijdig ten hoogste: 

• 3 kinderen in de leeftijd van 0 tot 1 jaar; 

• 6 kinderen in de leeftijd van 1 tot 3 jaar; 

• 7 kinderen in de leeftijd van 1 tot 4 jaar; 

• kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar; 

• kinderen in de leeftijd van 3 tot 4 jaar;  

 

• 8 kinderen in de leeftijd van 3 tot 13 jaar;  

• kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar; 

• kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar; 

• kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar.  

 
Het aantal pedagogisch medewerkers bij de verticale groep van 0 t/m 4 jaar wordt bepaald aan de 
hand van het aantal kinderen op de groep. Gemiddeld is dit een groepsleidster per 6 kinderen. Er is 
een rekentool waar de leeftijden van de kinderen in gewogen worden en waar de leiding per groep op 
berekend wordt sinds januari 2013. Deze wordt ingezet met het maken van de personeelsplanning. 
In afwijking van het bovenstaande kan gedurende een beperkte tijd, maar niet meer dan 1 uur, na 
opening en voor sluiting van het kindcentrum en in bijzondere incidentele omstandigheden, een 
leidster minder worden ingezet, met dien verstande dat tenminste 1 groepsleidster per groep wordt 
ingezet. Dit gebeurt ook gedurende de pauze tussen 13.00 en maximaal 15.00 uur.  
Bij de Rode treinen wijken we af tussen 7.30- 8.30 uur, 12.30-14.00 uur en 17.30-18.00 uur. 
 
Maximaal kan per dag 3 uur afgeweken worden van deze beroepskracht-kindratio. 
Voor de BSO is dit in de vakanties hetzelfde, maar op schooldagen is deze afwijking maar een half 
uur. Dit half uur is ’s morgens van 7.45-8.15 uur voor BSO vanaf groep 3 en van 8 uur tot 8.30 uur 
voor de kinderen van groep 1/2. 
 



 
 

 

In vakanties of op dagdelen waarop maar een halve groep aanwezig is kan ervoor gekozen worden 
dat twee groepen samenvoegen. Hierbij streven wij ernaar dat er een vast gezicht staat op de groep. 
Soms worden kinderen vanwege de beschikbare capaciteit op hun groep, geplaatst in hun 2e stam-
(KDV)/ basisgroep (BSO). 
We hanteren een minimaal dagdeel van 1 per week oftewel 5,5 uur per week en we bieden verlengde 
opvang (vanaf 7:00 uur en tot 19:00 uur).  
 
 

12. Wachtlijstbeleid 
 
Zowel flexibele opvang als vaste dagdelen 
opvang is mogelijk. We bieden zoveel mogelijk 
kinderopvang op maat. De verlengde uren zijn 
zowel in de ochtend als avond als optie af te 
nemen, deze uren zitten niet standaard in de 
uurprijs. 
 
Indien er geen wachtlijst is, wordt uw kind 
geplaatst zodra dit voor u gewenst is. Bij een 
wachtlijst wordt u op de hoogte gebracht 
wanneer er plaats vrijkomt of krijgt u een 
alternatief aangeboden. 
 
 
M.b.t. de plaatsing houden wij de volgende 
volgorde aan:  
 

1. Broer/zus, een baby in een al bij ons opvang afnemend gezin 
2. Plaatsingen op sociaal/medische indicatie (via gemeente of medisch) 
3. Interne wachtlijst, wijzigingen in bestaande plaatsingen 
4. Overige plaatsingen 

 
Geïnteresseerde ouders krijgen een rondleiding en een vrijblijvend informatiegesprek. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

13. Openingstijden en sluitingsdata 
 
Het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang zijn beide van maandag tot en met vrijdag 
geopend van 7.00 uur tot 19.00 uur.  
 

KDV Bambi: 

10 dagdelen, kan in combinatie met verlengde uren ervoor of erna  
Een ochtenddagdeel is van 7.30 tot 13.30 uur.  
Een middagdagdeel is van 12.30 tot 18.00 uur 
Peuterochtend mogelijk van 8.30-14.00 uur.  

BSO-ochtend: 
Opvang van 7.00 uur – 8.30 uur en op schoolvrije dagen de gehele 
ochtend van 7.00-13.30 uur. 
Mogelijk voor Meijel en Heibloem. 

BSO-dag: 
Opvang van 7.00 uur – 8.30 uur en 14.00 uur – 18.00 uur. 
Op schoolvrije dagen de gehele dag van 7.00 uur – 18.00 uur.  

NSO-dag: 

Opvang van 14.00 uur – 18.00 uur en op schoolvrije dagen de gehele dag 
van 7.00 uur – 18.00 uur. (Voor Meijel, Heibloem en Grashoek) 
NSO voor Helenaveen en Neerkant zijn afwijkende opvangtijden 
aansluitend aan de basisschooltijden. In de vakanties kunnen zij ook de 
gehele dag van 7.00-18.00 komen. 

Vakantieopvang: 
Opvang van 7.00 uur – 18.00 uur op schoolvrije dagen, op basis van 
ochtend, middag of hele dag. (doch niet op studiedagen, deze neem je 
apart af) 

Verlengde opvang: 
Vanaf 6.30 tot 7.00 voor BSO. Van 6.30 of 7.00 tot 7.30 voor KDV 
 en/of 18.00 – 19.00 uur verlengd avond voor KDV en BSO. 

 
De BSO/NSO pakketten zijn beschikbaar per school. Dit heeft te maken met de studiedagen van deze 
scholen waarop wij dan opvang aanbieden. Deze zijn inclusief 
meegerekend. Voor de scholen Meijel, Neerkant, Helenaveen en 
Grashoek zijn wij geopend op hun studiedagen en natuurlijk in de 
schoolvakanties m.u.v. de sluitingsdata van SKM. 
 
Mocht u interesse hebben in opvang vanaf 6.30 uur kunt u dit aangeven 
bij de administratie of op het aanmeldformulier. We zullen dan contact met 
u opnemen om te kijken naar de mogelijkheden.  
 
Sluitingsdata  
Op de feestdagen volgens CAO-kinderopvang zijn we gesloten. Onze 
vakantiesluiting is rondom Kerstmis en Nieuwjaar. Verder zijn wij op 
carnavalsmaandag en -dinsdag gesloten en de vrijdag na Hemelvaart. 
 
Voor de sluitingsdata zie website SKM: www.skmonline.nl  
 
 

14. Flexibele opvang 
 
Voor de flexibele opvang dient u deze in via het ouderportaal. Deze dagen kunt u vanaf drie maanden 
van tevoren indienen. De 15e van de voorafgaande maand wordt de planning gemaakt. Dus 
bijvoorbeeld 15 mei wordt de planning van juni gemaakt. Na het maken van de planning krijgt u bericht 
of uw aanvraag is goedgekeurd. De ingediende plaatsingen zijn niet gegarandeerd. Uiteraard 
proberen we voor elke ouder zo optimaal mogelijk alle kinderen te plaatsen. Aanvragen voor extra 
dagen en ruilingen komen na de indeling van de flexibele kinderen. 
 

http://www.skmonline.nl/


 
 

 

15. Financiën  
 

Inschrijfgeld 
Kosten van inschrijving zijn € 20,- per kind, waarvan € 5,- in de lief- en leedpot gaat. Middels deze pot 
draagt de oudercommissie er zorg voor dat er namens de ouders ingespeeld kan worden op 
belangrijke gebeurtenissen binnen de stichting (bijv. huwelijken, geboortes, dag van de leiding, etc.). 
  
Tarieven 
Dit zijn de volledige prijzen, hierop ontvangt u door de wet kinderopvang maandelijkse de 
tegemoetkomingen van de belastingdienst toeslagen. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk waardoor 
kinderopvang voor iedereen betaalbaar is. Hierover vindt u meer informatie op de volgende pagina’s. 

 

KDV 

Uurprijs vaste opvang: 8,50 

Uurprijs flexibele opvang: 9,07 

BSO 

Uurprijs vaste opvang: 7,31 

Uurprijs flexibele opvang: 9,15 

 
   

Soort opvang Uren per dag per maand 
Uren per jaar Flexibele uren 

per 
dag/dagdeel 

per 
dag/dagdeel 

KDV-peuterochtend 18,33 220 5,50 

KDV-ochtend 25,0 300 6,00 

KDV-middag 22,92 275 5,50 

KDV-dag 43,75 525 10,50 

BSO-ochtend (Meijel/Heibloem) 10,83 130 1,50 

BSO-dag (Meijel/Heibloem) 27,97 336 5,50 

NSO-dag (Meijel/Heibloem) 23,08 277 4,00 

Vakantie-opvang-ochtend 5,42 65 6,50 

Vakantie-opvang-middag 4,58 55 5,50 

Vakantie-opvang-dag 9,17 110 11,00 

Verlengde opvang 7:00 uur KDV 2,08 25 0,50 

Verlengde opvang 6.30 uur KDV 4,17 50 1,00 

Verlengde opvang ochtend BSO 2,08 25 0,50 

Verlengde opvang avond KDV 4,17 50 1,00 

Verlengde opvang avond BSO 4,17 50 1,00 

NSO Neerkant/Helenaveen 23,58 283 3,25 

NSO Neerkant/Helenaveen  23,58 283 5,50 

(woensdag en vrijdag)       

NSO Grashoek 23,32 280 4,00 

 
Indien uw opvang nodig heeft voor 2 dagen of meer, kunt u dat berekenen uit bovenstaande tabel. 
 
Dus neemt u 2 dagen KDV af, dan neemt u afgerond 88 uur kinderopvang per maand af. 
Daadwerkelijk is dit overigens (43,8 uur x 2 dagen dus komt dit op 87,6 uur per maand) 
Uiteraard kunnen we u exact doorgeven wat de daadwerkelijke urenafname is, voor de door u 
gewenste (combinatie van) opvang. 
 
De twee volgende bladzijden bevatten tabellen waarin het percentage tegemoetkoming wordt 
omgezet naar daadwerkelijke netto bedragen die het u, als ouder, nog kost per uur na aftrek van deze 
tegemoetkoming. 
 



 
 

 

De eerste tabel is voor kinderdagopvang (KDV), de tweede tabel voor buitenschoolse opvang (BSO). 
De bijdrage die u ontvangt voor 2e of meerdere kinderen in het gezin ligt veel hoger, dit is in een 
aparte kolom weergegeven. Netto betaalt u dus nog weinig per uur voor de opvang van deze 
kinderen. Voor de toeslag telt wel het kind met de meeste opvanguren als eerste kind ongeacht de 
leeftijd of gezinsvolgorde. 
 
De tabellen laten zowel de netto-kosten zien bij vaste opvang als bij flexibele opvang. 
Voor uitleg of een berekening kunt u altijd nog contact opnemen met kantoor. 
 
Opmerkingen: 

• De nota’s zijn gebaseerd op dagdelen. 

• Minimale afname KDV 11 uur per week; 2 dagdelen KDV of 2 ochtenden peutergroep.  

• Extra dagdelen of een extra verlengd uur worden als flexibele uren in rekening gebracht 

• Voor aanvragen van extra dagdelen kunt u ook gebruik maken van evt. opgebouwd tegoed. De 
werkwijze en voorwaarden vindt u op het ouderportaal 

• Plaatsingen zijn altijd inclusief vakantieopvang, behalve voor flexibele opvang. 

• Alleen vakantieopvang afnemen blijft mogelijk (als pakket vakantieopvang voor 10 wk per jaar). 

• Vakantieopvang kinderen kunnen studiedagen buiten vakanties aanvragen als extra dag, deze 
zijn niet inclusief in het 10 weken vakantie-opvangcontract. 

• Voor de berekeningen gaat de belastingdienst uit van het aantal uren opvang per maand 
 
 
  



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

Aanvragen tegemoetkoming voor de kinderopvang  
Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming voor de kinderopvang dient u een aanvraag 
voor kinderopvangtoeslag te doen via www.toeslagen.nl. U logt met uw eigen digi-D code in uw 
dossier. 
De contracten bieden alle informatie die u nodig heeft om de aanvraag in te dienen 
Indien u geen computer of Digi-D code heeft, kunt u voor hulp hierbij terecht op kantoor SKM. 
 
Kinderopvangtoeslag kan aangevraagd worden door werkende en/of studerende ouders, ouders met 
een eigen bedrijf of voor doelgroepen beleid. Indien u hier vragen over heeft, kunt u een afspraak 
maken met Iduna Verstappen of John van Enckevort. 
 
Denk eraan: Uw aanvraag dient tijdig binnen te zijn, minimaal 1 maand van tevoren, omdat de toeslag 
vooraf wordt uitbetaald. (Rondom de 20e van de maand, SKM incasseert dan de 24e). 
Verder mag u maximaal met terugwerkende kracht 3 maanden in het verleden aanvragen. 
 
Uiteraard bieden wij ondersteuning met het invullen van de aanvraag en het maken van berekeningen. 
De nieuwe tabel van de belastingdienst kunt u op kantoor halen of aanvragen. Ook kunt u 
binnenlopen of een mailtje sturen. Wij zijn altijd bereid vrijblijvend met u te bekijken wat kinderopvang 
u zou gaan kosten.  
De belastingdienst biedt hiervoor ook een proefberekening aan, deze kunt u maken voor uw situatie 
op www.toeslagen.nl. 
 
Flexibele opvang 
Wij geven het advies om maandelijks, na ontvangst van de definitieve factuur met opvanguren van de 
betreffende maand, de kinderopvangtoeslag te wijzigen voor die maand naar de betreffende uren van 
deze nota. Wij kunnen u laten zien of uitleggen hoe u dit het beste kunt doen. Zo komt u niet voor 
onverwachte naheffingen te staan. 
 
Gesubsidieerde plaatsing in peutergroep  
Indien u niet valt onder de wet kinderopvang en u uw kind wilt plaatsen, biedt de gemeente de 
mogelijkheid tot een gesubsidieerde plaats.  
U betaalt voor 2 ochtenden €12,44 per maand (en 12 x per jaar) indien u woonachtig bent in Meijel.  
Indien u woonachtig bent in Heibloem betaald u €27,20 per maand. De overige kosten worden dan 
gesubsidieerd en worden rechtstreeks door de gemeente aan SKM betaald.   
Om hiervoor in aanmerking te komen dient u dit aan te geven op het aanmeldingsformulier en een 
afspraak te maken met Iduna Verstappen (077-4664560). Dit is alleen mogelijk voor kinderen tussen 2 
en 4 jaar, geplaatst in de peutergroepen (paars en rood) voor niet-werkende ouders en/of ouders die 
niet vallen onder doelgroepen beleid Wet kinderopvang. Denkt u aan tijdig reserveren! 
 
VVE plaatsing 
Indien u kind een indicatie krijgt voor VVE wordt samen met de gemeente en u bekeken wat de kosten 
voor u zullen zijn. Dit is afhankelijk van uw inkomen, kinderopvangtoeslag en de gemeente waar u 
woonachtig bent. 
 
Facturering 
U ontvangt maandelijks vooraf een nota, uiterlijk omstreeks de 20e van de voorafgaande maand. 
Deze factuur wordt maandelijks geïncasseerd omstreeks de 24e van de maand. Dit is enkele dagen 
nadat u de tegemoetkoming heeft ontvangen. 
 
Bij flexibele opvang ontvangt u de facturen achteraf i.v.m. de vele veranderingen per maand. 
Indien incasso niet mogelijk is, kunt u betalingsafspraken maken met John van Enckevort, financieel 
manager. 
Voor gesubsidieerde plaatsingen en doelgroepenbeleid loopt de facturering gedeeltelijk via de 
gemeente, u ontvangt hierover uitleg mocht dit u betreffen. 
 
 
 
 
 

http://www.toeslagen.nl/


 
 

 

 
Zwemles   
Voor de zwemles wordt per maand €21,- extra in rekening gebracht, dit is incl. vervoer en 
“kinjerkriebelplonspas”. 
Verder heeft u onkosten m.b.t. het inschrijfgeld bij Rodan eenmalig € 25,- en voor het 
parcours/testzwemmen betaalt u per diploma € 70,00. De kosten voor het zwempakje bedragen € 45,-
Kinderen mogen 2 jaar via SKM zwemmen, daarna zijn de kosten voor eigen rekening. 
De Kinjerkriebel en Plonspas geeft recht op het gebruik van het zwembad en de binnenspeeltuin op 
Camping Beringerzand gedurende de periode dat het betreffende kind zwemles heeft bij Rodan 
Zwemschool. De Kinjerkriebel en Plonspas is geldig voor alle gezinsleden (ouders en broer/zus) voor 
de duur van de genoemde abonnementsperiode. 

 
16. Huishoudelijk reglement 

 
Dit huishoudelijk reglement is onderdeel van de algemene voorwaarden en het contract wat u aangaat 
met Stichting Kinderopvang Meijel.  
 
De aanmelding. 
Geïnteresseerde ouders krijgen een informatiepakket thuisgestuurd en krijgen indien gewenst een 
rondleiding en een vrijblijvend informatiegesprek. Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier of 
rechtstreeks via de website: www.skmonline.nl via de button AANMELDEN. Na de aanmelding 
ontvangt u een bevestiging van inschrijving. De kosten van inschrijving bedragen 20 euro. Hiervan is 5 
euro voor de lief- en leedpot van de oudercommissie. Het contract ontvangt u ongeveer 3 maanden 
voor start plaatsing, tenzij u natuurlijk aanmeldt voor een plaatsing op korte termijn. 
 
Het intakegesprek en proefdagdeel 
Ongeveer 4 weken voor plaatsing van uw kind(eren) neemt de persoonlijk begeleider contact met u op 
voor een intakegesprek en het proefdagdeel. In het intakegesprek wordt de zorgbehoefte, eet- en 
slaapgewoontes en andere bijzonderheden van uw kind(eren) 
besproken en vastgelegd in de kindgegevens. 
Bij wijziging van bepaalde gewoontes bijvoorbeeld van voeding 
of van evt. medicatie dient dit zo spoedig mogelijk doorgegeven 
te worden zodat de pedagogisch medewerk(st)er de juiste zorg 
kan geven. 
Het BSN-nummer van de ouders en van het kind/ de kinderen 
zal genoteerd worden, omdat dit vanuit de belastingdienst 
verplicht gesteld is i.v.m. de kinderopvangtoeslag. 
Ook het mailadres van de ouders zal genoteerd worden voor 
het ouderportaal, de e-facturen en verdere informatie (o.a. 
nieuwsbrieven). 
 
Het proefdagdeel wordt meestal aansluitend aan het 
intakegesprek gehouden. Samen met de ouders wordt bekeken of een proefdagdeel voldoende is of 
dat er meerdere dagdelen gewenst zijn voor het wennen in de groep. Dit is afhankelijk van de leeftijd 
en behoefte van uw kind(eren).  
De eerste keer ‘voor het echt’ mag u natuurlijk even blijven, zodat u en uw kind(eren) kennis kunnen 
maken met de pedagogisch medewerk(st)er en de nieuwe omgeving. 
U ontvangt uw inlogcode voor het ouderportaal automatisch na dit proefdagdeel. 

http://www.skmonline.nl/


 
 

 

 
De wenperiode 
Gedurende de wenperiode dient een van de ouders de eerste twee weken beschikbaar te zijn ter 
begeleiding van het kind/ de kinderen. Dat wil zeggen dat wij ten allen tijden een van de ouders 
moeten kunnen bereiken. 
 
 

17. Klachtenprocedure 
 
Stichting Kinderopvang Meijel heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne 
klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren 
van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de 
direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend 
worden. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij Mevr. I. Verstappen (Directie) of de 
oudercommissie. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.   
Zij is te bereiken per email: idunaverstappen@skmonline.nl.  
 
Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg 
vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag. 
www.klachtenloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie 
www.degeschillencommissie.nl. 
In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. 
Voor de volledige klachtenprocedure en het klachtenformulier kunnen de ouders terecht op het 
ouderportaal (onder ‘mijn vestiging/klachtenprocedure’). 
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18. Geboorteborden 
 
U kunt geboorteborden huren bij Stg Kinderopvang Meijel, via Wim Verstappen 06-26961314. 
De kosten zijn € 10,00 per week. Voor kinderen die ingeschreven staan bij SKM echter € 7,50 per 
week. Hiervoor krijgt u ze inclusief naambordje. De borg bedraagt € 75,-. 
Minimale afname is 2 weken. Binnen Meijel en bij alle kinderen die ingeschreven staan bij SKM 
worden ze gratis gebracht. Afhalen is altijd mogelijk. Reserveren is raadzaam. 
De borden worden m.b.v. bijgeleverde grondpinnen geplaatst. De borden van Tweety en Pimboli zijn 
ongeveer 1.20 m hoog, Nijntje en Winnie de Pooh zijn ongeveer 2.00 m hoog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 


