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Aanmelden voor De Duikertjes
Bijlage bij inschrijfformulier van de Eben-Haëzerschool

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Middels deze brief willen wij u informeren over onze peuteropvang De Duikertjes.

De Duikertjes: een ontmoetingsplaats voor onze peuters
Op onze school is een peuteropvang voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Hoewel bij velen De Duikertjes
nog bekend staat als ‘voorschool’, is die benaming inmiddels verleden tijd. Vanaf 1 januari 2018
voldoen wij namelijk aan de administratieve, personele en pedagogische eisen van de Wet
Kinderopvang zoals die gelden voor kinderdagopvanglocaties en zijn wij daarom een peuteropvang.
Het doel van onze peuteropvang is het bieden van een ontmoetingsplaats voor kinderen; we willen
hen in contact te brengen met andere kinderen en verschillende materialen. Het samen spelen van
de kinderen staat hierbij centraal. We merken dat een periode op de peuteropvang ook meedraagt
aan een gemakkelijke start in groep 1.

Een ochtend op de peuteropvang
We hebben twee peuteropvanggroepen waaraan in totaal vier pedagogisch medewerkers verbonden
zijn. Iedere woensdagmorgen gaan de deuren van onze peuteropvang om 8.35u open. Tussen 8.35u
en 9.00u mogen de ouder(s)/verzorger(s) de peuter in de groep brengen. Zij mogen er tot 9.00u bij
blijven: er kan dan bijvoorbeeld samen gespeeld, gekleurd of gepuzzeld worden. Vervolgens gaan
we in de kring, bidden we, zingen we en luisteren de kinderen naar een Bijbelvertelling. Daarna
wordt er afwisselend buiten gespeeld, binnen gespeeld en een werkje gemaakt (als het kind dat
wil), worden er kringspelletjes gedaan en boekjes gelezen. Er wordt veel aandacht besteed aan
taalstimulering. Om 12.15u gaat de deur van het lokaal weer open en mogen de kinderen binnen
opgehaald worden.

Pedagogisch beleidsplan en observeren
Voor de peuteropvang is een pedagogisch beleidsplan opgesteld. In dit beleidsplan staat onze
pedagogische visie omschreven en hoe wij normen en waarden willen overdragen.

Ook de

ontwikkeling van het kind, en het volgen daarvan, is een belangrijk item. Dit schooljaar gaan onze
pedagogisch medewerkers werken met het observatiesysteem ‘Leerlijnen voor het jonge kind’.

Kosten
In verband met de veranderde personele eisen, vallen de kosten in de huidige situatie hoger uit dan
bij de oude voorschool. Wel is het zo dat in de huidige situatie ouders die beiden een betaalde baan
hebben, recht hebben op Kinderopvangtoeslag. De hoogte van uw inkomen speelt een rol bij de

kinderopvangtoeslag die u krijgt. Kostwinners (gezinnen waarvan één ouder de kost verdient en de
ander geen betaald werk verricht) kunnen geen kinderopvangtoeslag aanvragen. Wel kan er voor
deze ouders subsidie worden aangevraagd bij de gemeente.

Aanmelden en bevestiging
Vanaf augustus 2017 werken wij, in verband met de Wet Kinderopvang, samen met christelijk
gastouderbureau Korelon. De financiële administratie ligt bij hen. Daarnaast houdt Korelon onze
medewerkers op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de Wet Kinderopvang. Wilt u uw kind
opgeven voor De Duikertjes, dan kunt u dit doen via de website van Korelon, www.korelon.nl. Kies
‘Peuteropvang’, ‘Mijn aanmelding’, ‘Peuteropvang ’t Kapoentje en De Duikertjes’. U leest nu
informatie over De Duikertjes, kunt het aanmeldingsformulier invullen en u kunt op deze pagina
onder het kopje ‘Kosten’ informatie vinden over de hoogte van de Kinderopvangtoeslag en het
aanvragen hiervan of het aanvragen van een subsidie.
Als u uw kind heeft aangemeld, krijgen wij een melding van uw inschrijving. Als we daarnaast het
inschrijfformulier voor de basisschool hebben ontvangen, krijgt u van ons de bevestiging van de
inschrijving.

Wachtlijst
Over het algemeen is er een wachtlijst voor onze peuteropvang: kinderen worden geplaatst in de
volgorde van waarop ze opgegeven zijn. Gewichtige redenen (bijvoorbeeld een overleg met of advies
van een arts of het consultatiebureau) kunnen maken dat kinderen eerder geplaatst worden dan de
wachtlijstvolgorde aangeeft. Zodra wij weten wanneer uw kind in mag stromen, ontvangt u hierover
bericht van ons.

Als u over bovenstaande informatie vragen heeft, hoor ik die graag.

Met vriendelijke groet,
G.B. (Gertine) Schouten – de Pater

Coördinator peuteropvang De Duikertjes en groep 0 t/m 2

