1INFORMATIEBOEKJE

YNFORMAASJEBOEKJE

Dit boekje informeert u over de doelstelling van de peuteropvang,
vakanties, pedagogisch medewerkers, informatie over veiligheid en
andere spelregels, huishoudelijke mededelingen en adressen. Wanneer u
behoefte heeft aan meer informatie dan kunt u terecht bij één van de
pedagogisch medewerkers. O.a. het pedagogisch beleid,
inspectierapporten van de GGD en protocol hygiëne en veiligheid zijn
openbaar. Deze liggen op een toegankelijke plek ter inzage in een
daarvoor bestemde map voor ouders, op de peuteropvang. Een aantal
kunt u ook vinden op onze website
www.peuterspeelzalengaasterlansleat.nl. Trekt u ook gerust aan de bel
als u ideeën heeft of als er dingen anders lopen dan u had verwacht.

Dit is een uitgave van Stichting Peuterspeelzalen Gaasterlân-Sleat
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Dit boekje ynformearret jo oer de doelstelling fan it pjutteopfang,
fakânsjedagen, feiligens fan de pjutten, húshâldlike meidielings en
adressen. As jo mear witte wolle, kinne jo terjochte by ien fan de
pedagogisk meiwurkers. It pedagogysk belied, ynspeksje rapporten fan
GGD en protokol hygiëne en feiligens binne iepenbier. Sy lizze klear op
in tagonklik plak om yn te sjen, yn de dêrfoar bestemde map foar
âlders, op de pjutteopfang. In oantal is ek te finen op ús webstek
www.peuterspeelzalengaasterlansleat.nl
En lit ek gerêst wat fan jo hearre as jo ideeën hawwe, oft dingen oars rinne
as ferwachte hiene.

It is in útjefte fan Stichting Peuterspeelzalen Gaasterlân-Sleat.
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ADRESSEN
Welkom bij één van de peuteropvang locaties van
Stichting Peuterspeelzalen Gaasterlân-Sleat.
www.peuterspeelzalengaasterlansleat.nl of
www.peuterspeelzalengs.nl
De stichting geeft uitvoering aan het peuterspeelzaalwerk in de
gemeente Gaasterlân-Sleat in de volgende plaatsen en peuteropvang
locaties:
Bakhuizen: Peuteropvang Peuterhof
St. Odulphusstraat 69, 8574 SZ Bakhuizen
Tel: 06-8174 6221 (b.g.g. 0514-581251)
Balk: Peuteropvang It Plankje
Bloemstraat 4, 8651 AK Balk
Tel: 0514-60 4457
Nijemirdum: Peuteropvang ’t Opstapke
Lyklamawei 25, 8566 JH Nijemirdum
Tel: 06-1307 5037
Oudega: Peuteropvang De Lytse Skeakel
Aldewei 37, 8582 KX Oudega
Tel: 06-45900819 (b.g.g. 0514-53 1471)
Oudemirdum: Peuteropvang Pjuttewille
Jan Schotanuswei 46, 8567 LC Oudemirdum
Tel: 06-1055 8430 (b.g.g. 0514-57 1149)
Sloten: Peuteropvang It Kidelstientsje
Wijckelerweg 172, 8556 XB Sloten
Tel: 06-13620008
Sondel: Peuteropvang Hummelterp
Jac. Boomsmastraat 23, 8565 GE Sondel
Tel: 06-254 17981 (b.g.g. 0515-33 5801)
Website: www.peuterspeelzalengaasterlansleat.nl

6

ADRESSEN
Wolkom by ien fan de pjutteopfang lokaasjes fan Stichting
Peuterspeelzalen Gaasterlân-Sleat.
www.peuterspeelzalengaasterlansleat.nl of
www.peuterspeelzalengs.nl
De stifting jout útfiering oan it pjuttewurk yn de gemeente GaasterlânSleat yn ûndersteande lokaasjes.
Bakhuzen: Pjutteopfang Peuterhof
St. Odulphusstrjitte 69, 8574 SZ Bakhuzen
Til. 0514-581961 (b.g.g. 0514-581251)
Balk: Pjutteopfang It Plankje
Blomstrjitte 4, 8651 AK Balk
Til. 0514-60 4457
Nijemardum: Pjutteopfang ’t Opstapke
Lyklamawei 25, 8566 JH Nijemardum
Til. 06-1307 5037
Aldegea: Pjutteopfang De Lytse Skeakel
Aldewei 37, 8582 KX Aldegea
Til. 06-45900819 (b.g.g. 0514-53 1471)
Aldemardum: Pjutteopfang Pjuttewille
Jan Schotanuswei, 46, 8567 LC Aldemardum
Til. 06-27462967 (b.g.g. 0514-57 1149)
Sleat: Pjutteopfang It Kidelstientsje
Wikelerwei 172, 8556 XB Sleat
Til.: 06-13620008
Sondel: Pjutteopfang Hummelterp
Jac. Boomsmastrjitte 23, 8565 GE Sondel
Til. 06-2541 7981 (b.g.g. 0515-33 5801)
Webside: www.peuterspeelzalengaasterlansleat.nl
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ALGEMENE INFORMATIE
Bestuur Stichting Peuterspeelzalen Gaasterlân-Sleat
Postadres: Postbus 19, 8560 AA Balk
Directie
Jitske Mulder
Tel: 06-5089 4096
Email: info@peuterspeelzalengs.nl
www.peuterspeelzalengaasterlansleat.nl
Postadres: Postbus 19, 8560 AA Balk
Lokale en centrale oudercommissie
Op alle locaties is een lokale oudercommissie. Naast de
gemeenschappelijke belangenbehartiging ouders (mede via centrale
oudercommissie) helpt de lokale oudercommissie op vraag en
aansturing van de pedagogisch medewerker met het uitvoeren van
enkele praktische taken: bijvoorbeeld knutselactiviteiten, feesten,
voorbereiden financiële acties, binnen en buiten
schoonmaakactiviteiten, e.d.
De centrale oudercommissie (bestaande uit de voorzitters van de
lokale oudercommissies) heeft ten doel binnen de kaders van de
doelstellingen van de stichting de gemeenschappelijke belangen van
ouders/verzorgers te behartigen en te vertegenwoordigen.
Voor inlichtingen en of belangstelling kunt u mailen naar
info@peuterspeelzalengs.nl
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ALGEMIENE YNFORMAASJE
Bestjoer Stichting Peuterspeelzalen Gaasterlân-Sleat
Postadres: Postbus 19, 8560 AA Balk
Direksje
Jitske Mulder
Til.: 06-5089 4096
E-post: info@peuterspeelzalengs.nl
www.peuterspeelzalengaasterlansleat.nl
Postadres: Postbus 19, 8560 AA Balk

Lokale en sintrale âlderkommisje
Op alle lokaasjes is in lokale âlderkommisje. Neist de mienskiplike
en belangenbehertiging âlden (mei fia sintrale âlderkommisje) helpt de
lokale âlderkommisje op fraach en oanstjoering fan de pedagogysk
meiwurker mei it útfiere fan inkele praktyske saken: bygelyks
nifelaktiviteiten, feesten, tarieden finansjele aksjes, himmelaktiviteiten
binnen en bûtendoar, ensfh.
De sintrale âlderkommisje (besteande út de foarsitters fan de lokale
âlderkommisjes) hat ta doel binnen de kaders fan de doelstellings fan
de stichting en de mienskiplike belangenfan de âlden/fersoargers
behertigje en te fertsjintwurdigjen.
Foar ynljochtings en of belangstelling kinne jo maile nei
info@peuterspeelzalengs.nl
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Informatie per peuteropvang
Specifieke informatie over groepssamenstelling, pedagogisch
medewerkers, adressen, telefoonnummers en openingstijden van de
peuteropvang die uw peuter bezoekt of gaat bezoeken, vindt u op het
toegevoegde inlegvel van dit informatieboekje.
Doelstelling
Het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen in de
leeftijd van 2-4 jaar door het aanbieden van veelzijdige en passende
speelmogelijkheden. De peuteropvang is een veilige, gezellige plek
waar twee- en driejarige peuters samen spelen. De professionele
pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat alle kinderen zich op
velerlei gebied kunnen ontwikkelen. Zij doen dit door op een gerichte,
bewuste en herkenbare wijze uitnodigende speelsituaties te creëren. Dit
heeft betrekking op de sociale, motorische, emotionele, verstandelijke,
creatieve en taalontwikkeling. Ruimtes worden uitdagend en
stimulerend ingericht en er wordt passend spelmateriaal aangeboden.
Spelenderwijs raken de peuters op deze manier gewend aan een
dagritme dat enigszins vergelijkbaar is met de basisschool. Een soepele
aansluiting op de basisschool wordt hierdoor vergemakkelijkt.
Taalbeleid
In de peutergroepen wordt veel aandacht geschonken aan de
taalontwikkeling van kinderen. Dit doen pedagogisch medewerkers door
taal rijk, zorgvuldig en gevarieerd aan te bieden. Het werken met
thema’s biedt de mogelijkheid om met verhalen, versjes, liedjes,
spelletjes en werkjes bij de ontwikkeling van de kinderen aan te
sluiten. Alle locaties hebben het certificaat “tweetalige peuterspeelzaal”
behaald. Voor kinderen is het leerzaam en leuk om op jonge leeftijd
spelenderwijs met tweetaligheid in aanraking te komen. Uit onderzoek
blijkt dat dit de taalgevoeligheid en verstandelijke ontwikkeling
stimuleert. De pedagogisch medewerkers werken daarom met het “één
persoon één taal” model. De pedagogisch medewerker biedt
consequent of het Fries of het Nederlands aan. Als het Fries en het
Nederlands een gelijkwaardige plaats hebben en gescheiden worden
aangeboden, kunnen peuters er hun voordeel mee doen. Meertalige
kinderen hebben dan meer een venster op de wereld en kunnen zich
gemakkelijker verplaatsen in andere culturen. Bovendien kan het voor
later erg handig zijn als de peuter zowel het Fries als het Nederlands
spreekt.
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Ynformaasje per pjutteopfang
Spesifike ynformaasje oer de gearstalling fan de groep, pedagogisk
meiwurkers, adressen, tillefoannûmers en iepeningstiden fan de
pjutteopfang wêr’t jo bern hinne giet of ynkoarten hinne sil, fine jo op it
ynlisfel by dit ynformaasjeboekje.
Doelstelling
It kreëarjen fan sa goed mooglike ûntwikkelingskânsen foar alle bern
yn de leeftyd fan 2 oant 4 jier, troch it oanbieden fan mearsidich en
passende boartersmooglikheden.
De pjutteopfang is in feilich, gesellich plak wêr’t twa- en trijejierrige
pjutten meiinoar boartsje. De profesjonele pedagogisk meiwurkers
soargje derfoar dat alle bern harren op in sa breed mooglike wize
ûntwikkelje kinne. Sy dogge dat troch op in bewuste en werkenbere
wize útnoegjende boarterssitewaasjes te kreëarjen. It giet om de
sosjale, motoaryske, emosjonele, ferstanlike, kreative en
taalûntwikkeling. Romten wurde útdaagjend en stimulearjend ynrjochte
en der wurdt passend boartersmateriaal oanbean.Boartsjendewei
reitsje de bern op dizze wize wend oan in deiritme dat te ferlykjen is
mei dat fan de basisskoalle. Dêrmei wurdt in soepele oansluting op de
basisskoalle makliker makke.
Taalbelied
Yn de pjuttegroepen wurdt in soad oandacht jûn oan de
taalûntwikkeling fan bern. Dat dogge de pedagogisk meiwurkers troch
de taal ryk, soarchsum en mei fariaasje oan te bieden. It wurkjen mei
tema’s jout de mooglikheid om ferhalen, lietsjes en opsisferskes,
spultsjes en wurkjes oanslute te litten by de ûntwikkeling fan de bern.
Alle pjutteopfanglokaasjes hat it sertifikaat “Twatalich
pjutteboartsersplak” helle. Foar bern is it learsum en aardich om al jong
boartsjendewei mei twataligens yn kontakt te kommen. Ut ûndersyk
docht bliken dat dat de taalgefoelichheid en de ferstanlike ûntwikkeling
stimulearret. De pedagogisk meiwurkers wurkje dêrom mei it ‘ien
persoan – ien taal’-model. Dan biedt de pedagogisk meiwurker
konsekwint it Frysk of it Nederlânsk oan. As it Frysk en it Nederlansk in
lykweardich plak ha, en apart oanbean wurde, kinne pjutten dêrmei
harren foardiel dwaan. Meartalige bern hawwe mear as ien finster op de
wrâld en kinne harren better ferpleatse yn oare kultueren. Boppedat kin
it foar letter hiel handich wêze as de pjut sawol Frysk as Nederlânsk
praat.
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Volgen ontwikkeling en overdracht naar basisscholen
Het spel op de peuteropvang is er op gericht om de peuter zichzelf zo
goed mogelijk te laten ontwikkelen. Door de pedagogisch medewerkers
wordt hierbij gebruik gemaakt van ondersteuningsprogramma’s
(Piramide, Puk en Ko) die werken met thema’s (bijvoorbeeld:
seizoenen, verkeer, groot en klein, vorm en kleur) die aansluiten bij de
belevingswereld van peuters. De speelse activiteiten zijn gericht op
interactief, betekenisvol en actief leren en houden rekening met
verschillen in (taal)ontwikkeling binnen de groep. De activiteiten passen
perfect in het gebruikelijke dagritme van onze peuteropvang. Spelen
zal bij dit alles de belangrijkste basis vormen. In het dagelijkse contact
met peuters volgen de pedagogisch medewerkers het speelgedrag van
deze peuters.
Tijdens het brengen en halen is er altijd gelegenheid om met de
pedagogisch medewerkers te overleggen. Zo kunnen ouders en
pedagogisch medewerker samen kijken wat nodig is en zorg dragen
voor een goede ontwikkeling van uw kind. Wilt u de pedagogisch
medewerker graag spreken buiten de haal- en brengmomenten (b.v. in
verband met vragen of privacy), dan is dat altijd mogelijk. Hiervoor kan
een afspraak worden gemaakt. Met vier jaar worden peuters door de
pedagogisch medewerker overgedragen aan de basisschool. Hoe een en
ander (overdracht, overleggesprekjes) precies is geregeld staat in het
protocol “Registratie peutergegevens op de peuteropvang en
overdracht naar ouders en basisschool”. Dit protocol kunt u vinden op
onze website. Naast de overdracht van peuters naar de basisschool is
er ook contact met de basisschool over andere zaken (projectmatig
werken, samenwerking e.d.).
VVE
Voor elk kind is het belangrijk dat het zich goed kan ontwikkelen. In de
voorschoolse periode wordt de totale ontwikkeling van kinderen
gestimuleerd om goed voorbereid op de basisschool te komen. Een
goede (taal) ontwikkeling is echter niet voor ieder kind
vanzelfsprekend. De JGZ (consultatiebureau) signaleert en indiceert
welke kinderen hierbij een beetje extra hulp nodig hebben. Soms
kunnen deze kinderen in aanmerking komen voor Voor- en
Vroegschoolse Educatie (VVE). De JGZ doet ook de toeleiding naar VVE.
Er zijn twee VVE locaties: Bakhuizen en Balk.
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Folgjen ûntwikkeling en oerdracht nei basisskoallen
It boartsjen op de pjutteopfang is der op rjochte om de pjut him sa
goed mooglik ûntwikkelje te litte kinnen. Troch de lieding wurdt dêrby
gebrûk makke fan stipeprogramma’s (Piramide, Puk en Ko) dy’t mei
tema’s (bgl. seizoenen, ferkear, grut en lyts, foarm en kleur) wurkje
dy’t oanslute by de wrâld fan de pjutten. De boartlike aktiviteiten binne
rjochte op ynteraktyf, betsjuttingsfol en aktyf learen, en hâlde
rekkenskip mei ferskil yn (taal-) ûntwikkeling yn de groep. De
aktiviteiten passe hiel goed yn it gebrûklike deistige ritme fan ús
pjutteopfang. Boartsjen bliuwt by dat alles de wichtichste grûnslach. Yn
it deistich kontakt mei de bern folgje de pedagogisk meiwurkers it
boartersgedrach fan de pjutten. As de bern brocht en helle wurde, is it
altiten mooglik om te oerlizzen mei de lieding. Sa kinne âlden en
pedagogisk meiwurker mei elkoar sjen wat nedich is en soargje foar in
goede ûntwikkeling fan jo bern. Wolle jo de pedagogisk meiwurker
bûten dy kontaktmominten sprekke (bgl. fanwege privasy of fragen)
dan is dat fansels altyd mooglik. Dêr kin dan in ôfspraak foar makke
wurde.
As de bern fjouwer jier wurde, draacht de pedagogisk meiwurker de
pjutten oer oan de basisskoalle. Hoe’t soks (oerdracht, oerlispetearen)
yn syn wurk giet, stiet yn it protokol “Registratie peutergegegens op de
peuteropvang en overdracht naar ouders en basisschool”. Dit protokol
kinne jo fine op ús webside.
Neist de oerdracht fan pjutten hat de pjutteopfang ek kontakt mei de
basisskoalle oer oare saken sa as bygelyks gearwurking, projektmjittich
wurkjen, ensfh.
VVE
It is foar elk bern wichtich dat it him goed ûntwikkelje kin. Yn de
foarskoalske perioade wurdt de totale ûntwikkeling fan bern stimulearre
om goed taret op ‘e basisskoalle te kommen. In goede (taal)
ûntwikkeling is lykwols net foar elk bern fanselssprekkend. JGZ
(konsultaasjeburo) signalearret en yndisearret de bern dy’t in bytsje
ekstra help nedich ha. Soms komme bern yn oanmerking foar “Vooren Vroegschoolse Educatie (VVE)”. De JGZ docht ek de talieding nei
VVE. Der binne twa VVE lokaasjes: Bakhuizen en Balk.
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Plaatsingsbeleid
U kunt uw peuter vanaf de leeftijd van 1 jaar alleen aanmelden via
www.peuterspeelzalengaasterlansleat.nl aanmelden, het wordt dan
op de wachtlijst geplaatst. In principe worden kinderen geplaatst op
volgorde van aanmelding, maar de medewerkers en/of coördinator
hebben het recht anders te beslissen. Er kan bijvoorbeeld voorrang
worden verleend op grond van doktersadvies, verhuizing en dergelijke.
De eerste keer naar de peuteropvang
De eerste keer dat u uw peuter naar de peuteropvang brengt is er alle
ruimte om te wennen, informatie te krijgen en vragen te stellen.
Drinken en fruit kunnen worden meegenomen in een tas, graag
allemaal voorzien van de naam van uw peuter. Denkt u eraan drinken
mee te geven dat houdbaar is buiten de koelkast. Wanneer een kind
geen fruit lust zijn er genoeg alternatieven: krentenbol, boterham,
stukje kaas, komkommer, wortel e.d. Koek of snoep bewaren we liever
voor wanneer er iemand jarig is.
Indien uw peuter nog niet zindelijk is moet er in de tas een
verschoning, luier en billendoekjes zitten. Om een peuter goed te laten
wennen stelt de leiding het erg op prijs dat er knuffel, troostdoekje
o.i.d. meegaat naar de peuteropvang. U hoeft niet bang te zijn dat de
peuter hier dan het gehele dagdeel mee rondloopt. Op sommige
momenten kan het een hele geruststelling voor uw kind zijn dat het
hier eventjes op terug mag vallen.
Wanneer er iemand jarig is
De peuters en de pedagogisch medewerkers houden erg van
feestvieren en daarom hebben wij besloten dat er op de peuteropvang
op snoep of iets dergelijks getrakteerd mag worden. Echter moet een
feest voor ieder kind een feest blijven. De traktatie moet daarom
peutervriendelijk zijn. Dit in verband met de hoeveelheid snoep, diëten,
allergieën en het nog niet gewend zijn aan snoepen en suikergebruik.
Let u daarbij op kleurstoffen, toevoegingen, soms noten, gluten of
eiwitten. Neemt u over de traktatie daarom altijd eerst contact
op met de leiding.
Vakanties
De vakanties lopen in principe gelijk met de basisscholen in de
gemeente, de vakantieperioden worden beschreven in toegevoegd
inlegvel.

14

Pleatsingsbelied
Jo kinne jo pjut fan ien jier ôf alline fia webside oanmelde, it wurdt dan
op de wachtlist setten. Yn prinsipe wurde bern pleatst op folchoarder
fan opjefte, mar de meiwurkers/koördinator hat it rjocht om oars te
beslissen. Der kin bgl. foarrang jûn wurde op grûn fan it advys fan in
dokter, ferhuzing of sokssawat.
De earste kear nei de pjutteopfang
De earste kear dat jo jo pjut nei it boartersplak bringe, is der alle tiid
om te wennen, ynformaasje te krijen en fragen te stellen. Fruit en
drinken kinne yn in tas, graach alles mei de namme fan jo bern derop,
meinommen wurde. Graach drinken meijaan wat hâldber is bûten de
kuolkast. As in bern gjin fruit lest, binne der genôch alternativen:
krintepofke, stikje bôle, tsiis, komkommer, woartel, ensfh. Koeke of
snobbersguod wolle we graach bewarje foar as der ien syn jierdei fiert.
As jo pjut noch net skjin (‘zindelijk’) is, moat der yn de tas ek skjinne
klean, in ruft en billedoekjes sitte. Om in pjut goed wenne te litten, fynt
de lieding it hiel noflik as der in knuffel, treastdoekje o.i.d. mei giet nei
de pjutteopfang. Jo hoege der net bang foar te wêzen dat jo bern dêr
de hiele dei mei omtôget, mar it kin faaks in treastfolle gedachte wêze
foar de pjut dat er der efkes op werom falle mei.
As immen syn jierdei fiert
De pjutten en pedagogisk meiwurkers ha in soad nocht oan feest
fieren. Dêrom ha we besletten dat der op de pjutteopfang op
snobbersguod of sokssawat traktearre wurde mei. Mar it moat al in
feest foar elkenien bliuwe. Dêrom moat de traktaasje geskikt foar
pjutten wêze. Dat hat dan te krijen mei de mannichte snobbersguod,
diëten, allergyen en it noch net went wêzen oan snobjen en
sukergebrûk. Let dêrby foaral op kleurstoffen, tafoegings, soms nuten,
gluten of aaiwiten. Nimme jo dêrom altyd earst efkes kontakt op
mei de lieding as it om traktaasjes giet.
Fakânsjes
De fakânsjes rinne yn prinsipe gelyk op mei dy fan de basisskoallen yn
de gemeente. De fakânsjeperioaden wurde beskreaun yn it ynlisfel.
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FINANCIELE INFORMATIE
Ouderbijdragen
Wanneer uw peuter bijna geplaatst kan worden, ontvangt u de
inloggegevens voor het oudergedeelte van het administratie- en
reserveringssysteem Niokids.
Wel kinderopvangtoeslag: Op uw contract staan alle gegevens die u
nodig heeft om kinderopvangtoeslag aan te vragen op
www.toeslagen.nl. Wij adviseren u dit zo snel mogelijk te doen. In
totaal zijn er 40 weken peuteropvang per jaar. Deze worden 12x per
jaar, dus maandelijks gefactureerd. Let u goed op dat u bij de aanvraag
het juiste aantal uren / maandgemiddelde over deze 12 maanden
aanvraagt! Het juiste aantal uren staan vermeld op uw contract. U
ontvangt iedere maand een digitale factuur die u, na in te loggen, kunt
inzien op uw eigen beveiligde oudergedeelte. De ouderbijdrage wordt
vooraf geïncasseerd.
Geen kinderopvangtoeslag: U betaalt een ouderbijdrage die
afhankelijk is van uw bruto gezinsinkomen. Er zijn 5 inkomenstarieven.
Checkt u daarvoor onze website en het aanmeldingsformulier. Deze
ouderbijdrage is berekend over 40 weken per schooljaar en wordt in 11
maanden gefactureerd. U ontvangt iedere maand een digitale factuur
die u, na in te loggen, kunt inzien op uw eigen beveiligde
oudergedeelte. De ouderbijdrage wordt vooraf geïncasseerd.
Heeft u vragen over de betaling dan kunt u uw vraag en
telefoonnummer mailen naar info@peuterspeelzalengs.nl. Zo spoedig
mogelijk wordt er dan contact met u opgenomen.
Bij ziekte langer dan een maand wordt de bijdrage op 50% gesteld. De
bijdragen stoppen niet zolang er een plaats gereserveerd blijft. Zodra
uw peuter 4 jaar is geworden gaat hij/zij naar de basisschool.
In zeer uitzonderlijke gevallen blijft een kind, in overleg met de leiding,
wel eens iets langer de peuteropvang bezoeken.
Betalingen/incasso
Bij uw aanmelding vermeldt u uw financiële gegevens. Door akkoord te
gaan met het later te ontvangen contract geeft u een
betalingsmachtiging. Op het inlegvel vindt u de benodigde informatie
over de hoogte van de ouderbijdrage. Een eventuele kleine verhoging
van de ouderbijdrage vindt plaats in januari van het daarop volgend
jaar. Bij een betalingsachterstand wordt in eerste instantie schriftelijk,
in tweede instantie persoonlijk contact met u opgenomen met het
verzoek de betaling per direct in orde te maken.
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FINANSJELE YNFORMAASJE
Alderbydragen
Wannear jo pjut hast pleatst wurdt krije jo de ynloggegevens foar it
âlderdiel fan it administraasje- en reservearringssysteem Niokids.
Wol berneopfangtaslach: Op jo kontrakt steane alle gegevens
die jo nedich ha om berneopfangtaslach oan te freegjen op
www.toeslagen.nl. Wy advisearje jo dit sa gau mooglik te dwaan. Yn
totaal binne der 40 wiken pjutteopfang it jier. Dizze wurde 12x yn it
jier, dus ien kear yn ‘e moanne yn rekken brocht. Tink der goed om dat
jo by de oanfraach it goeie oantal oeren / it gemiddelde fan de moanne
oer dizze 12 moannen oanfreegje. It goeie oantal oeren stiet op jo
kontrakt. Jo krije alle moanne in digitaal faktuer dy’t jo, nei dat jo
ynlogge ha, ynsjen kinne op jo eigen befeilige âlderdiel. De
âlderbydrage wurdt yn’t foar ynkassearre.
Gjin berneopfantaslach: Jo betelje in âlderbydrage die ôfhinklik is fan
jo bruto gesinsynkommen. Der binne 5 ynkommenstariven. Sjoch
hjirfoar ús webside en it oanmeldingsformulier. Dizze âlderbydrage is
berekkene oar 40 wiken per skoaljier en wurdt yn 11 moannen
faktureard. Jo ûntfange alle moannen in digitale faktuer, dy’t jo nei
ynloggen, kinne ynsjen op jo eigen befeiligde âlderdiel. De
âlderbydrage wurdt yn’t foar ynkassearre.
As jo fragen hawwe oer de betelling, dan kinne jo dy mei jo
telefoannûmer stjoere nei: info@peuterspeelzalengs.nl. Der sil dan sa
gau mooglik kontakt mei jo socht wurde.
As jo bern langer as in moanne siik is, wurdt de bydrage op 50% steld.
De bydragen hâlde net op salang as der in plak reservearre bliuwt.
As jo put fjouwer jier is giet der nei de basisskoalle. By hege
útsûndering en yn oerlis mei de lieding bliuwt in bern wolris wat langer
op it pjutteplak.
Betellingen/ynfoardering
By oanmelding wurd nei finansjele gegevens frege. Troch akkoord te
gean mei it kontrakt jouwe jo in machtiging foar it beteljen. Op it
ynlisfel fine jo de nedige ynformaasje oer de hichte fan de
âlderbydrage. In mooglike lytse ferheging derfan fynt plak yn
jannewaris fan it jier dêrop. By in betellingsefterstân wurdt yn it
earstoan skriftlik, dêrnei persoanlik kontakt mei jo opnommen mei it
fersyk om de betelling per direkt yn oarder te meitsjen.
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VEILIGHEID EN ANDERE REGELS
Veiligheid van uw peuter
Uw kind bezoekt een peuteropvang. Houdt u rekening met speelveilige
kleding, dus geen koordjes, lange capuchons, wijde en lange rokken,
kettingen en ringetjes.
Brengkwartier
De ochtend begint altijd met een “brengkwartiertje”. Tijdens dit eerste
kwartier is er gelegenheid uw kind rustig te laten wennen door hem of
haar in het spel even op gang te helpen en om met de leiding te
overleggen. Als u oudere kinderen meeneemt wilt u er dan vooral op
letten dat het rustig blijft, zowel bij het brengen als bij het halen. Het is
van belang dat u uw peuter op de juiste tijd komt halen. Hoewel de
deur door de pedagogisch medewerkers goed in de gaten wordt
gehouden kan het voorkomen dat peuters tijdens het in- en uitlopen
van de ouders in een onbewaakt ogenblik weglopen. De ouders zijn
tijdens het brengen en halen zelf verantwoordelijk voor het welzijn van
hun peuter. Als uw peuter door iemand anders wordt gehaald, wilt u dit
dan doorgeven? Ook wanneer uw kind niet komt dit graag telefonisch
doorgeven. Geef aan de leiding een tweede telefoonnummer door
wanneer u thuis niet bereikbaar bent. Uw kind kan op de opvang ziek of
onwel geworden zijn. Indien u niet bereikbaar bent, handelt men op de
peuteropvang naar eigen goeddunken.
Vierogenprincipe
Naar aanleiding van een zedendelict heeft minister L. Asscher de
Commissie Gunning de opdracht gegeven onderzoek en aanbevelingen
te doen, welke vervolgens door de minister zijn verwerkt in de
wetgeving. Vanaf 1 juli 2015 geldt de wetgeving ten aanzien van het
vierogenprincipe ook voor de peuteropvang. Dit houdt in dat er altijd
een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een
beroepskracht. Ten aanzien van het vierogenprincipe is de ouderraad
om advies gevraagd over het beleid van het vierogenprincipe
(pedagogisch beleid). Per locatie is aan deze wetgeving, mede op basis
van dit advies, invulling gegeven. Jaarlijks vindt er met de ouderraad in
het eerste kwartaal van het jaar een evaluatie plaats.
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FEILIGENS EN OARE REGELS
Feiligens fan jo pjut
Jo bern giet nei in pjutteopfang. Hâld dêrom rekkening mei klean, dy’t
feilich binne, dus gjin koardsjes, lange kapusjon, wide en lange rokken,
kettings en rinkjes.
It bringkertier
Der is moarns in “bringketier”, dat earste skoftke is bedoeld om jo bern
efkes op gong te helpen mei it boartsjen om sadwaande rêstich te
wennen, en om mei de lieding te oerlizzen. As jo âldere bern
meinimme, tink der dan boppe alles om dat dy rêstich bliuwe by sawol
it bringen as it heljen.
It is wichtich dat jo jo pjut op de goede tiid ophelje. Fansels hâldt de
lieding de doarren goed yn ‘e gaten, mar it kin foarkomme dat bern by
it yn- en útrinnen fan âlden der dochs útpike. De âlden binne by it
heljen en bringen sels ferantwurdlik foar it wolwêzen fan harren pjut.
As jo pjut troch immen oars helle wurdt, wolle jo dat dan trochjaan? Ek
as jo bern net komt dit graach telefoanysk trochjaan. Lit in twadde
telefoannûmer efter by de lieding as jo net thús berikber binne. Jo bern
kin by ús siik of raar wurde. As wy jo net berikke kinne, hannelet de
lieding nei eigen goedtinken.
Fjouwereagenprinsipe
Nei oanlieding fan in sededelikt yn Amsterdam hat minister L. Asscher
de Commissie Gunning de opdracht jûn ûndersyk en oanbefellings te
dwaan, dy’t ferfolgens troch de minister yn wetjouwing ferwurke binne.
Fan 1 july 2015 ôf jildt de wetjouwing oangeande it
fjouwereagenprinsipe ek foar pjutteopfang. Dit hâldt yn dat der altyd in
folwoeksene mei in beropskrêft meisjen en –harkje kinne moat. De
âlderrie fan ús stifting is advys frege oangeande it
fjouwereagenprinsipe (pedagogysk belied). Foar alle lokaasjes fan ús
stifting is, mei op basis fan it advys fan de âlderrie, in tapassing fan it
fjouwereagenprinsipe regele. Jierliks is der mei de âlderrie in
evaluaasje, yn it earste kwartaal.
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Verzekeringen en aansprakelijkheid
Voor de kinderen en de leiding is er een WA-verzekering afgesloten.
Bestuur en leiding zijn niet aansprakelijk voor het wegraken en/of
beschadigen van kleding en meegebracht speelgoed. Er is altijd een
pedagogisch medewerker aanwezig die in het bezit is van een
“bedrijfshulpverlener” certificaat.
Ziektes
Wilt u met de leiding overleggen wanneer er in het gezin een
besmettelijke ziekte heerst zoals roodvonk, waterpokken, 4e,5e, 6e
ziekte, diarree, koortslip, krentenbaard enz. (ook indien uw peuter nog
gezond is)? Met hoofdluis*, een erge verkoudheid, diarree, koorts,
braken of nachtelijke onrust kan uw peuter de speelzaal niet bezoeken.
We moeten deze regel stellen in verband met besmettingsgevaar of
omdat uw kind dan te moe is voor het spelen in een grote groep
kinderen. Het beste kan uw peuter eerst uitzieken voordat hij of zij de
peuteropvang weer bezoekt.
*Vervelend voor uw peuter maar niets om u voor te schamen! Trek altijd even aan onze jas of bel ons, dan kunnen we
een paar goede behandeltips bespreken.

Medicijnen
De ouders/verzorgers dienen schriftelijke toestemming te geven aan de
pedagogisch medewerkers indien de peuter op de opvang medicijnen
nodig heeft. Een protocol rondom het toedienen van medicijnen ligt ter
inzage op de peuteropvang.
Klachtenregeling
Wij hebben zowel een interne als externe klachtenregeling. Interne
klachtenregeling: Er kunnen dingen anders lopen dan u had
verwacht. Wij willen u vragen met de pedagogisch medewerker van uw
peuter te overleggen wanneer dit het geval blijkt te zijn en hierdoor
klachten ontstaan. Indien u er samen niet goed uit kunt komen, mag u
contact opnemen met de directie, telefoonnummer 06-50894096.
Schriftelijk mag ook (zelfs anoniem), u kunt uw klacht dan richten aan:
Peuterspeelzalen Gaasterlân-Sleat, Postbus 19, 8561 AA Balk. Voor de
externe klachtenregeling zijn wij aangesloten bij de Kinderopvang
Geschillencommissie http://www.degeschillencommissie.nl. U mag zelf
kiezen of u van de interne of externe klachtenregeling gebruik maakt.
De externe klachtencommissie zal u altijd eerst verwijzen naar de
interne klachtenregeling. Wij staan open voor op- of aanmerkingen,
klachten en ideeën. Laten we samen werken aan een organisatie waar
u uw peuter graag naar toebrengt.
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Fersekeringen en oanspraaklikheid
Foar de bern en de lieding is in WA-fersekering ôfsletten. Bestjoer en
lieding binne net oanspraaklik foar it fuortreitsjen fan en/of skea
oprinnen oan klean en boartersguod, dat de bern fan hûs meinommen
ha. Der is altied in pedagogisk meiwurker sertifisearre is foar
bedriuwshelpferliening””.
Siik wêzen
Wolle jo oerlizze mei de lieding as der yn jo húshâlding ien in
besmetlike sykte hat, sa as reafûnk, wetterpokken, diarree, koartslippe,
, 4e/5e/6e sykte, krinteburd, ensfh. (ek as jo pjut noch goed sûn is). As
jo bern luzen* of diarree hat, slim ferkâlden of koartsich is, spuie moat
of nachts yn de baan is, kin jo pjut net nei de pjutteopfang ta. We
moatte dy regel tapasse fanwegen it gefaar dat oare bern ek siik wurde
kinne en omdat jo bern oars te wurch is om yn in grutte groep bern te
boartsjen. Jo pjut kin it bêste earst hielendal better weze, foardat er
wer op it pjutteplak komt.
*Ferfelend foar jo pjut mar it is neat om jo foar te skamjen. Jo kinne ús altyd efkes oan ‘e jas lûke of skilje ús sadat wy
wat handige tips mei jo oerlizze kinne.

Medisinen
De âlden/fersoargers moatte skriftlike tastimming jaan oan de
pedagogisk meiwurkers as harren bern medisinen nedich hat op it
pjutteplak. In protokol dêroer leit by ús klear om yn te sjen.
Klachteregeling
Wy ha in ynterne en eksterne klachtenregeling. Ynterne
klachtenregeling: Somtiiden rinne saken oars as jo ferwachte hiene.
Wy freegje jo om yn it earst my de pedagogisk meiwurker fan jo bern
te oerlizzen wannear dit it gefal is en hjirtroch klachten ûntstean.
Komme jo der net út mei de pedagogisk meiwurker dan kinne jo
kontakt opnimme mei de direksje, tillefoannûmer 06-50984096. Jo
kinne ek skriftlik kontakt opnimme (sels anonym), jo kinne jo klacht
dan stjoere nei: Peuterspeelzalen Gaasterlân-Sleat, Postbus 19,
8561AA Balk. Foar de: eksterne klachtenregeling binne wy
oansletten by de Kinderopvang Geschillencommissie
http://www.degeschillencommissie.nl. Jo meie sels in kar meitsje of’t
jo fan de ynterne of de eksterne klachten regeling gebrûk meitsje
wolle. De eksterne klachtenkommisje sil jo altyd earst nei de ynterne
klachtenregeling ferwize. Wy steane iepen foar op- as oanmerkings,
klachten en ideeën. Litte we meiinoar wurkje oan in organisaasje wer’t
jo, jo bern graach hinne bringe.
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Privacyreglement
De Stichting Peuterspeelzalen Gaasterlân-Sleat heeft een
privacyreglement. Deze ligt ter inzage op iedere locatie. Dit reglement
regelt het gebruik van persoonsgegevens die nodig zijn voor het
functioneren van de peuteropvang. De gegevens worden alleen
gebruikt voor:
plaatsing van een peuter op een peuteropvanglocatie
inning van de ouderbijdrage
inzicht in de ontwikkeling van de peuter zodat een goede
dienstverlening kan plaatsvinden.
De gegevens worden alleen gebruikt door de directie, de pedagogisch
medewerkers en eventueel een administratieve kracht voor zover dat
voor de uitvoering van hun taak nodig is.
De medewerkers van de stichting zijn verantwoordelijk voor een goed
beheer van de gegevens.
Het verstrekken van gegevens aan derden is alleen mogelijk na
toestemming van de betreffende ouders.
Foto’s en filmen
Een enkele keer wordt er op de peuteropvang gefilmd of worden er
foto’s genomen, soms bijvoorbeeld bij een verjaardag ook met camera
of toestel van ouders van de jarige peuter voor eigen gebruik. We gaan
ervan uit dat u hiermee akkoord gaat. Indien dit niet het geval is wilt u
dit dan doorgeven aan de leiding?
Het is niet toegestaan foto’s te nemen op de peuteropvang of
informatie over peuters anders te gebruiken, bijvoorbeeld voor sites op
internet of iets dergelijks. Soms wordt er een foto eenmalig gebruikt
voor een stukje in de krant of iets dergelijks. Ten allen tijde gaat het
team zorgvuldig om welke foto’s zij wel of niet publiceert. Ook hier
gaan we ervan uit dat u akkoord gaat. Indien dit niet het geval is wilt u
dit dan ook doorgeven aan de leiding?
Wanneer foto’s door de directie worden gebruikt voor
informatiedoeleinden bijvoorbeeld, voor het informatieboekje of de
website van de stichting, dan wordt hiervoor altijd toestemming
gevraagd.
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Privacyreglemint
Us privacyreglemint is op elke pjutteopfang yn te sjen. It regelet it
brûken fan persoansgegevens, dy’t nedich binne foar it funksjonearjen
fan de pjutteplakken. De gegevens wurde allinne brûkt foar;
it pleatsen fan in pjut op de pjutteopfang,
it ynfoarderjen fan de âlderbydrage,
ynsjoch yn de ûntwikkeling fan de pjut, sadat in
goede tsjinstferliening plak fine kin.
De gegevens wurde allinich brûkt troch de directeur, de pedagogisk
meiwurkers en sa nedich in administrative krêft, foar safier dat foar
harren wurk nedich is. De meiwurkers fan de stifting binne
ferantwurdlik foar in goed behear fan de gegevens. It jaan fan
gegevens oan tredden is allinne mooglik nei tastimming fan de
oanbelangjende âlden.
Foto’s en filmjen
In inkele kear wurdt der op de pjutteopfang filme of wurde der foto’s
makke, bgl. by in jierdei, somstiden ek mei de kamera of it tastel fan
âlden fan it oanbelangjende bern foar eigen gebrûk. We geane der fan
út dat jo it dêrmei iens binne. Oars wolle we graach dat jo dat oan de
lieding kenber meitsje. It is net tastien om foto’s, dy’t op de
pjutteopfang nommen binne of ynformaasje oer pjutten oars te brûken,
bygelyks foar ynternet of sokssawat. Soms wurdt in foto ien kear brûkt
foar in stikje yn de krante. Altyd giet it team soarchsum om mei de
fraach hokker foto’s se al of net publisearret. Ek dêrby geane wy der
fan út dat jo it dêrmei iens binne. Oars wolle we graach dat jo dat oan
de lieding kenber meitsje.
As foto’s troch de direksje/koördinator brûkt wurde foar
ynformaasjedoelen – sa as bygelyks yn it ynformaasjeboekje of op de
webside fan de stifting – dan wurdt dêrfoar altiten jo tastimming frege.
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Bakhuizen: Peuteropvang Peuterhof
St. Odulphusstraat 69, 8574 SZ Bakhuizen / Tel: 06-8174 6221 (b.g.g. 0514-581251)
Balk: Peuteropvang It Plankje
Bloemstraat 4, 8651 AK Balk / Tel: 0514-60 4457
Nijemirdum: Peuteropvang ’t Opstapke
Lyklamawei 25, 8566 JH Nijemirdum / Tel: 06-1307 5037
Oudega: Peuteropvang De Lytse Skeakel
Aldewei 37, 8582 KX Oudega / Tel: 06-45900819 (b.g.g. 0514-53 1471)
Oudemirdum: Peuteropvang Pjuttewille
Jan Schotanuswei 46, 8567 LC Oudemirdum / Tel: 06-1055 8430
(b.g.g. 0514-57 1149)
Sloten: Peuteropvang It Kidelstientsje
Wijckelerweg 172, 8556 XB Sloten / Tel: 06-13620008
Sondel: Peuteropvang Hummelterp
Jac. Boomsmastraat 23, 8565 GE Sondel / Tel: 06-254 17981 (b.g.g. 0515-33 5801)

Bakhuzen: Pjutteopfang Peuterhof
St. Odulphusstrjitte 69, 8574 SZ Bakhuzen / Til: 06-8174 6221 (b.g.g. 0514-581251)
Balk: Pjutteopfang It Plankje
Blomstrjitte 4, 8651 AK Balk / Til: 0514-60 4457
Nijemardum: Pjutteopfang ’t Opstapke
Lyklamawei 25, 8566 JH Nijemardum / Til: 06-1307 5037
Aldegea: Pjutteopfang De Lytse Skeakel
Aldewei 37, 8582 KX Aldegea / Til: 06-45900819 (b.g.g. 0514-53 1471)
Aldemardum: Pjutteopfang Pjuttewille
Jan Schotanuswei, 46, 8567 LC Aldemardum / Til: 06-27462967
(b.g.g. 0514-57 1149)
Sleat: Pjutteopfang It Kidelstientsje
Wikelerwei 172, 8556 XB Sleat / Til: 06-13620008
Sondel: Pjutteopfang Hummelterp
Jac. Boomsmastrjitte 23, 8565 GE Sondel / Til: 06-2541 7981 (b.g.g. 0515-33 5801)
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