ONTHAALBROCHURE

Beste ouders,
Hartelijk welkom in onze groepsopvang.
Voorstelling van onze groepsopvang:
Eerst een woordje over het ontstaan van Huizewuizewoutertje.
In het voorjaar van 1992 werden na de verbouwing van de school, twee leegstaande containerklassen omgebouwd tot een kinderdagverblijf. Lus, Carin en Iris
waren enthousiast om er samen elke dag kindjes op te vangen.
Op 17 augustus van datzelfde jaar opende Huizewuizewoutertje zijn deuren.
In maart 2003, na de tweede grote verbouwing van de school, kreeg Huizewuizewoutertje een vaste stek in de vernieuwde directeurswoning naast de school. En
tot op de dag van vandaag kunnen kindjes er nog steeds terecht om te spelen, te
slapen, te eten, te leren, plezier te maken, … gewoon thuis te zijn.
Eind 2011 zocht Carin andere horizonten op en kwam er een nieuwe wind de opvang binnenwaaien, Dorien kwam ons team versterken.
Huizewuizewoutertje is in de wijde omgeving gekend als een opvang waar kwaliteit hoog aangeschreven staat, waar bovenal het kind centraal staat, waar kindjes
elke dag opnieuw de nodige aandacht en zorg krijgen die nodig zijn om kind te
kunnen zijn.
Huizewuizewoutertje is een particuliere groepsopvang met een capaciteit van 18
kindjes. Dorien, Iris en Lus zijn de vaste begeleidsters. Tijdens het schooljaar
komen stagiaires ervaring opdoen op de werkvloer, zij staan onder toezicht van
een vaste stagebegeleidster. Wij zijn tijdens weekdagen open van 7.00u tot
18.00u.
Vermits Huizewuizewoutertje geboren is in de schoot van de Esdoornschool
ontstond er een nauwe band tussen onze opvang en de school. Op geregelde
tijdstippen komen onze kindjes in contact met de peuterafdeling en worden ze
uitgenodigd bij schoolactiviteiten. Een goede samenwerking zorgt voor de juiste
educatieve begeleiding van de peuters, wat de overgang naar de peuterklas enkel
maar ten goede komt en voor de kindjes vlekkeloos kan verlopen. Door hun
inschrijving in Huizewuizewoutertje kiezen ouders dan ook voor een verlengd
verblijf in de Esdoornschool.

Administratieve voorwaarden:
Huizewuizewoutertje is in het bezit van een Vergunning voor Groepsopvang van
Kind en Gezin. Hiervoor moet de opvang aan een bepaalde basiskwaliteit voldoen,
maar tevens aan bepaalde administratieve formaliteiten:
-Huishoudelijk reglement: is een document dat eenzijdig uitgaat van de organisator, het bevat algemene bepalingen over de werking en leefregels van onze opvanglocatie en is voor elk gezin op dezelfde manier van toepassing. Het wordt
door de ouders getekend “voor ontvangst en kennisneming”.
-Schriftelijke overeenkomst: de organisator heeft een afzonderlijke schriftelijke
overeenkomst met de ouders van elk opgevangen kind. Hierin worden de rechten
en plichten van beide partijen vermeld voor de opvang van een welbepaald kind
en door beiden “voor akkoord” ondertekend. De specifieke afspraken tussen organisator en gezin kunnen verschillen tussen de verschillende ouders.
-Aanwezigheidslijst: maandelijks te ondertekenen door de ouders, hierdoor kunnen wij aan inspectie tonen dat we onze capaciteit respecteren en zijn alle begeleiders op de hoogte van het aantal aanwezige kinderen, wat belangrijk is bij een
eventuele evacuatie.
-Inlichtingenfiche: bevat de nodige medische info, wie te contacteren in geval
van nood, welke personen het kindje mogen komen ophalen,de gewoonten van
het kind,… Dit document moet steeds up to date zijn en is belangrijk voor de veiligheid van het kind.
-Verzekering: Burgerlijke Aansprakelijkheid en Ongevallenverzekering voor de
kindjes.
-Medisch attest: de begeleiders beschikken over een medische attest waaruit
blijkt dat zij in goede gezondheid verkeren en geen gevaar betekenen voor de
kinderen.
-Bewijs van goed zedelijk gedrag: voor het begeleiden van kinderen.
-Attest van de brandweer: stelt dat onze voorziening brandveilig is, een evacuatieplan en brandbestrijdingsmiddelen zijn aanwezig.

Accommodatie en infrastructuur:
Onze opvangvoorziening beschikt over een onthaalruimte,twee verzorgingsruimtes, twee speelruimtes en twee rustruimtes die toereikend zijn voor de opvang van
18 kindjes. Deze ruimtes kunnen voldoende verlucht, verlicht en verwarmd
worden. In onze speelruimtes is er voldoende spelmateriaal voorhanden dat aangepast is aan de leeftijd, de aard en het ontwikkelingsniveau van de kinderen.
Elk kind beschikt over zijn eigen veilig bedje en in het kader van de wiegendoodpreventie worden er geen dekbedjes en hoofdbeschermers gebruikt. De nodige
infrastructuur is aanwezig zodat elk kind de vereiste en gepaste verzorging kan
krijgen.
Voor onze buitenactiviteiten beschikken wij over voldoende ruimte in open lucht,
die veilig en aangepast ingericht is en door de kindjes veilig kan bereikt worden.

Pedagogisch beleid:
Onze opvang betekent meer dan alleen maar kinderen opvangen. Wij nemen deel
aan het opvoedingsproces en begeleiden de kinderen in elke ontwikkelingsfase
die ze bij ons doormaken.
Onze kindjes moeten zich optimaal kunnen ontplooien en hun welzijn staat
voorop. Wij bieden ze de passende zorg en de nodige aandacht. We stimuleren ze
om hun zelfstandigheid te ontplooien en geven ze bewegingsvrijheid in een
veilige omgeving.
Er wordt aandacht besteed aan hun ontwikkelingsbehoeften en aan hun lichamelijke, psychomotorische, cognitieve en sociale ontwikkeling. We stimuleren de
kindjes volgens hun individuele behoefte en leren ze met elkaar om te gaan. Aan
de hand van duidelijke regels en grenzen bieden wij de kindjes structuur.
Er is voldoende afwisseling tussen geleide en vrije spelmomenten.

Ouderparticipatie:
Ouders hebben tijdens de openingsuren steeds toegang tot de ruimtes waar hun
kindje wordt opgevangen.
Bij inschrijving (na afspraak) kunnen de ouders kennismaken met de opvang, ze
krijgen een rondleiding, we overlopen samen ons huishoudelijk reglement en
staan open voor hun vragen en hun verwachtingen. We informeren naar de gewoontes van het kindje. We maken na inschrijving afspraken m.b.t. het wennen.
Ook tijdens breng– en afhaalmoment kunnen de ouders met klachten,vragen en
bedenkingen bij de begeleidsters terecht. We brengen de ouders op de hoogte
van de klachtenprocedure.
We houden de ouders dagelijks op de hoogte via een heen- en weerschriftje, dat
wordt meegeven op de instapdag. Hierin kunnen vragen, opmerkingen en mededelingen van de opvang naar thuis en andersom genoteerd worden.
Zijn er speciale aandachtspunten dan kunnen de ouders die, na afspraak, op een
rustig moment bespreken.

Vorming en bijscholing:
Wij streven naar een opvang van hoge kwaliteit en daarom volgt elke begeleidster
op regelmatige basis vorming en bijscholing die relevant is aan de opvang. We
streven naar interne vorming waarbij aan de hand van vakbladen, brochures en
vakliteratuur nieuwe ideeën en inzichten worden opgedaan. Deze vorming en jarenlange ervaring zorgen voor een deskundige begeleiding die bijdraagt in de
ontwikkeling van uw kindje.

Teamoverleg:
Teamvergaderingen zijn een belangrijk werkinstrument om te overleggen, zowel

wat werking als kindjes betreft. In onze opvang is er maandelijks een teamvergadering waarbij elke begeleidster aanwezig is. Zaken zoals vorming, klachten, werking,… kunnen aan bod komen.
Van elke teamvergadering wordt een verslag gemaakt.

Verzorging en hygiëne:
We kijken erop toe dat onze lokalen en materialen voldoen aan de hygiënische
eisen. Onze kindjes worden verzorgd volgens hun persoonlijke behoeften en
noden.
Een verzorgingsmoment is een interactiemoment tussen het kind en de begeleider
waarbij het kindje voldoende gestimuleerd wordt om zijn zelfstandigheid te bevorderen, aangepast aan het niveau van het kind.
De zindelijkheidstraining wordt gestart in overleg met de ouders.

Dagindeling:
We verwelkomen onze kindjes tussen 7.00u en 9.00u. In de voormiddag is er tijd
voor activiteiten en vrij spel, indien het weer het toelaat is er ook tijd voor buitenactiviteiten.
Vanaf 11.00u is het middagmaal voorzien, tussen 12.00u en 14.00u doen de kindjes hun middagslaapje, maar eerst nog een verhaaltje. De baby’s en kruipers
slapen volgens hun behoeften.
Na de middagdut is er nog een spelmoment en om 15.00u krijgen de kindjes
boterhammetjes en fruit, yoghurt,…
Vanaf 15.30u is het een komen en gaan van ouders die hun kindjes komen
afhalen, de andere kindjes mogen vrij spelen tot ze naar huis gaan.
Om 18.00u sluit onze opvang, daarna is het nog tijd om schoon te maken, zodat
onze kindjes de volgende dag weer in een nette omgeving terecht kunnen.
Indien ouders nog meer vragen hebben, dan staan wij steeds graag ter hunner
beschikking.
Wij hopen op een prettige samenwerking en danken u voor het vertrouwen in
onze opvang!

Dorien Hermans
Iris Van Beveren
Lus Fierens

