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Informatiegids
PCP De Ukkeklup
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PCP De Ukkeklup, locatie De Bron
Kerkplein 6
5314 AT BRUCHEM
0418-642387
www.pcbdebron.nl

Beste ouders/verzorgers,
Met veel plezier bieden wij u dit informatieboekje aan.
U heeft misschien al kennis gemaakt met ons op verschillende manieren; onze website
bezocht, u bent al langs gekomen op de voorschool of u heeft van ons gehoord van andere
ouders. Wij zijn verheugd dat uw zoon of dochter de voorschool gaat bezoeken of dat u dit
overweegt. In dit boekje vindt u informatie over de dagelijkse gang van zaken op de
voorschool, zodat u weet wat de afspraken zijn over het bezoeken van de voorschool.
Wat voor onze voorschool geldt, is dat wij hopen een vertrouwde omgeving te kunnen
bieden waar de kinderen zich kunnen ontplooien en kunnen spelen met leeftijdsgenootjes.
Voorop staat dat de leidsters, de directeur en het bestuur gestalte willen geven aan het feit
dat de school een christelijke school is, die recht doet aan haar grondslag en identiteit.
Heeft u na het lezen van dit informatieboekje nog verdere vragen, stel ze gerust aan de
directeur (Aart de Boer) of aan de leidsters (Hetty van den Broek en Talitha van der Reijden).

Geschiedenis
Stichting PCP De Ukkeklup is voortgekomen uit vereniging “De Ukkeklup”. “De Ukkeklup”
bestaat al sinds de oprichting op 15 januari 1979. De vereniging heeft haar bestaansrecht
altijd ontleend aan een grote mate van inzet en betrokkenheid van de ouders. Leidsters
waren en blijven de enige betaalde krachten.
Op 17 oktober 2007 is na lang en constructief overleg tussen de vereniging
“De Ukkeklup”, PCB De Bron, PCB De Rank en de gemeente Zaltbommel, “PCP De Ukkeklup”
opgericht.
De Ukkeklup is sinds 1 augustus 2017 opgegaan in een grotere stichting de SCOB ( Stichting
Christelijk Onderwijs Bommelerwaard). Hier maken 6 basisscholen deel vanuit en 4
voorscholen. Dit schooljaar zal de stichting voor de voorscholen naar verwachting meer
vorm krijgen.
Waar de voorschool voor staat
Algemene informatie
De voorschool is ontstaan vanuit de gedachte dat het ontwikkelingsniveau van kinderen
tussen de 21/2 en 4 jaar vergroot wordt om het onderwijs met goed gevolg te doorlopen.
De dagelijkse leiding van de voorschool is in handen van twee leidsters. Zij worden
ondersteund door vrijwilligers en stagiaires.
Grondslag
Onze voorschool is een school met de Bijbel. In de Bijbel maakt God zich bekend. Hij leert
daarin wie Hij voor de mensen is en hoe zij naar Zijn geboden en vanuit Zijn genade mogen
leven. Jezus Christus heeft de geboden als volgt samengevat: “Heb de Heere Uw God lief met
heel uw hart, ziel, kracht en verstand en houd net zoveel van uw naaste als van uzelf.” (Naar
Mattheüs 22:37-40)
Deze geboden kunnen wij alleen houden door het geloof in Jezus Christus, die voor ons de
wet heeft volbracht.
Doelen
Op De Ukkeklup streven wij drie doelen na:
1. De kinderen wijzen op Jezus Christus
Binnen onze voorschool brengen wij de kinderen in aanraking met het Evangelie van Jezus
Christus. Ons doel is dat ze Hem mogen navolgen. Uiteraard gebeurt dit bij de peuters op
een wijze aangepast aan hun belevingswereld en zal vorm krijgen door o.a. het zingen van
christelijke liedjes, lezen uit de kinderbijbel en aandacht besteden en uitleg geven over de
christelijke feesten.
2. De kinderen ontplooiingskansen geven door spelen
Een doelstelling van de voorschool is om kinderen van 2 1/2 tot 4 jaar meer
ontplooiingskansen te geven door ze vrij te laten spelen met leeftijdsgenootjes in een ruimte
met een variëteit aan speelgoed en ontwikkelingsmateriaal.
Tevens worden de kinderen in de gelegenheid gesteld om te verven, kleien, met zand en
water te spelen, etc.

De kinderen worden voorbereid op de basisschool door ze te leren om te gaan met de
andere kinderen. Ze leren hun contactmogelijkheden vergroten en doen ervaring op met het
functioneren in een groep.
De motoriek wordt ontwikkeld bij het buiten spelen door te klimmen, glijden en fietsen op
de driewielers en tractors.
3. De kinderen ontplooiingskansen geven door een VVE-programma
Er wordt gewerkt met een erkend VVE-programma (vroeg voorschoolse educatie). Het
lesprogramma is “Ik ben Bas”. Dit wordt gebruikt in combinatie met “Kijk”. Hiermee worden
kinderen gevolgd en kan gekeken worden waar kinderen uitvallen en dus extra hulp nodig
hebben. Met dit programma kan op speelse wijze vroegtijdig achterstand gesignaleerd
worden. Het hanteren van een VVE-programma geeft tevens het verschil aan tussen een
peuterspeelzaal en een voorschool. Zowel de leidsters als het bestuur en directie hechten
eraan dat het spelen centraal blijft staan!
Organisatie
Bestuur
Het bestuur van de voorscholen en de basisscholen bestaat uit dezelfde personen. De
Stichting heet SCOB.
Het bestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor alles wat er op en in de voorschool gebeurt.
Het bestuur vergadert over alle zaken die de voorschool aangaan. Het bestuur is tevens
verantwoordelijk voor het personeel.
Directie
De directeur, dhr. A. de Boer zal vanuit zijn functie als directeur van de basisschool zorg
dragen voor de begeleiding van de leidsters, de integratie van de voorschool in de
basisscholen en het op elkaar afstemmen van projecten en lesmethoden.
Dhr. A. de Boer
Peperstraat 41b, 5314 AM Bruchem
 (0418) 64 27 28
Personeel
De dagelijkse leiding van voorschool “De Ukkeklup” is in handen van twee leidsters: Hetty
van den Broek en Talitha van der Reijden. Zij zijn gecertificeerd om te werken met het
voorschoolse programma en zijn gericht op het werken met groepen jonge kinderen.
Mevr. T.M. van der Reijden-Schipper (juf Talitha)
Harenhof 50, 5305 EL Zuilichem
 (06) 12 55 64 23
Mevr. H.E.D. van de Broek – Huygen (juf Hetty)
Graaf Reinaldstraat 8, 5302 VL Zaltbommel
 (0418) 51 61 48

Kwaliteit
“De Ukkeklup” streeft naar een hoge kwaliteit van de voorschool. Wij willen kinderen in een
leeftijd van 2 ½ tot 4 jaar in een veilige, uitnodigende en veelzijdige omgeving, onder
professionele leiding, begeleiden en verzorgen Het kind staat centraal in de voorschool en
spelend leren is de kern, de kwaliteit en de kracht van de voorschool.
GGD Rivierenland
De jeugdgezondheidszorg op de basisschool
Samen met school en ouders volgt de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD
Rivierenland de leerlingen tijdens de schoolperiode. Momenteel werkt de JGZ volgens een
nieuwe werkwijze. Ook in de nieuwe werkwijze blijft de JGZ de gezondheid van alle kinderen
volgen, maar er komt extra tijd voor kinderen die meer aandacht nodig hebben.
Spreekuur op school
Ook bij twijfel, vragen of problemen met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind is het
mogelijk om het spreekuur te bezoeken, bijvoorbeeld als u twijfelt of uw kind goed groeit of
als er zorgen zijn op school of thuis. Een afspraak maken kan via (0344) 698844 (ma t/m do
van 09.00 tot 12.00 uur) of via planningjgz@ggd.regiorivierenland.nl. Het spreekuur vindt
maandelijks en op school plaats.
Informatie?
Heeft u vragen, wilt u advies, een afspraak maken of meer informatie over de
jeugdgezondheidszorg? Neemt u dan contact op met de GGD. De afdeling JGZ is bereikbaar
op maandag t/m donderdag van 09.00 tot 12.00 uur: (0344) 698844 of via
jgz@ggd.regiorivierenland.nl.
Op de website www.ggdrivierenland.nl vindt u meer informatie over de dienstverlening van
de GGD en vindt u folders over opvoeden en opgroeien.
Buurtzorg Jong
In de gemeente Zaltbommel is sinds oktober 2013 een team van Buurtzorg Jong actief.
Buurtzorg Jong is er voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 23 jaar. Sinds 1
januari 2015 verzorgt Buurtzorg Jong ook het schoolmaatschappelijk werk in de gemeente
Zaltbommel.
Wat doen we?
We adviseren en ondersteunen bij vragen over opvoeding en ontwikkeling van uw kind, thuis
en op school. Ook helpen we bij andere zaken die invloed hebben op het gezinsleven zoals
administratie en financiën, omgaan met instanties, het aanbrengen van een dag structuur en
sociaal emotionele problemen van de ouder. Buurtzorg Jong zoekt altijd naar de eigen
mogelijkheden van het gezin en haar omgeving.
In ons team werken mensen met verschillende opleidingen en werkervaringen, waardoor we
bij veel verschillende vragen hulp kunnen bieden. We hebben onder andere
orthopedagogen, maatschappelijk werkers, jeugdverpleegkundigen en
opvoedondersteuners in huis. Binnen ons team is ook rekening gehouden met de
verschillende culturele achtergronden en religies binnen de gemeente Zaltbommel.

Een gezin krijgt een vaste begeleider die zich verdiept in datgene wat voor het gezin
belangrijk is; hierbij houdt het gezin de regie. In overleg maken we een plan en zoeken we
naar oplossingen die het beste passen binnen de mogelijkheden van het gezin. Wij gaan uit
van de eigen kracht en zoeken naar de mogelijkheden om het netwerk van het gezin te
versterken, zodat het weer zelfstandig verder kan.
Aanmelden
Buurtzorg Jong Zaltbommel is op werkdagen bereikbaar via 06-20744148 of via
zaltbommeldorpen@bzjong.nl. U kunt kijken op de website www.buurtzorgjong.nl.
Bij een aanmelding maken we op korte termijn een afspraak voor een huisbezoek. We
kunnen ook op kantoor of op een andere locatie afspreken.
Iedereen kan Buurtzorg Jong inschakelen, maar natuurlijk alleen met toestemming van de
ouders van de minderjarige. Aan de hulp zijn geen kosten verbonden.
Veiligheid
Onze voorschool moet voordoen aan kwaliteitseisen op het gebied van ouderinspraak,
personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte en
beroepskracht-kind ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk en klachten. De
toezichthouder van de GGD controleert of de voorschool voldoet aan de eisen. Het meest
recente inspectierapport is te raadplegen via de website van de GGD, onze eigen website en
ligt ter inzage op de voorschool.
Risico-inventarisaties
Jaarlijks wordt een risico-inventarisatie over brandveiligheid, veiligheid en gezondheid
gemaakt. Vanuit deze inventarisaties worden actieplannen gemaakt en uitgevoerd. Door het
uitvoeren van deze acties wordt getracht de risico’s te beperken. De risico’s gebruiken wij
ook bij het opstellen van de huisregels.
Sinds 1 januari 2018 zijn de regels hierover veranderd. De risico-inventarisaties zijn vertaald
naar een beleidsplan veiligheid en gezondheid en een pedagogisch beleidsplan met de
daarbij behorende actieplannen en huisregels. Deze ligt op de voorschool ter inzage en staan
op de website.
Huisregels algemeen
- Als uw kind ziek is, kunt u hem/haar telefonisch afmelden op 0418-642387. Wij
vragen u dit voor 08.15 uur te doen. Anders zijn de lessen van de basisschool
begonnen en kan het zijn dat uw telefoontje niet op tijd bij de voorschool terecht
komt.
- Omdat de lessen van de basisschool al zijn begonnen als de ouders van de peuters de
school verlaten, verzoeken wij u dit rustig te doen zodat er voor zo min mogelijk
afleiding wordt gezorgd.
- Vanaf 08.30 uur vallen de kinderen onder de verantwoordelijkheid van de leidsters.
- Het is geen probleem als uw kind niet zindelijk is. U moet dan wel luiers en
billendoekjes meegeven. Als uw kind (net) zindelijk is, adviseren wij een verschoning
in de tas te doen voor eventuele ‘ongelukjes’.
- Om het afval te beperken verzoeken wij u geen drinken in pakjes mee te geven maar
alleen in bekers, rietjes worden verstrekt. Daarnaast vragen wij u 1 stuk fruit mee te

-

-

geven. Wij vragen u geen koek of snoep mee te geven, een boterham als alternatief
kan wel.
Bij de geboorte van een broertje/zusje en bij de verjaardag van uw kind mag hij/zij
natuurlijk trakteren. U mag daarbij ook aanwezig zijn om het feestje mee te vieren en
eventueel foto’s te maken.
De voorschool is niet aansprakelijk voor het wegraken of beschadigen van kleding of
andere bezittingen.
Wij verzoeken u om geen eigen speelgoed mee te geven.
Het is noodzakelijk om jassen, bekers, laarzen, etc. te voorzien van naam.
Tevens is het van belang uw kind niet zijn of haar nieuwste kleding aan te geven. Ook
al dragen de kinderen schorten tijdens het verven, de kans bestaat dat de kleding
vies wordt tijdens het spelen.

Huisregels veiligheid en gezondheid
- Alle oneffenheden worden opgeraapt en opgeruimd.
- Kinderen mogen niet zelf de ladekast en kast met rolluiken openmaken.
- Als kinderen hun jas hebben aangetrokken, moeten ze onder de kapstok gaan zitten.
- De leiding en ouders zorgen dat hun tas dicht is, zodat kinderen daar niks uit kunnen
pakken. Ze bergen die hoog op, zodat de kinderen er niet bij kunnen.
- De kinderwagens worden zoveel mogelijk aan de kant gezet.
- Kinderen mogen niet met spullen gooien.
- Alle snoeren worden buiten het bereik van kinderen gehouden.
- Schoonmaakmiddelen e.d. worden boven in een kast bewaard.
- Warme dranken worden bewaard in een afgesloten thermoskan en worden hoog
bewaard, evenals de volle glazen.
- Er mag niet gerend worden in de Ukkeklup.
- Als er geschommeld wordt, mag er niet op de groene mat gelopen of gefietst
worden. De kinderen die wachten bij de schommel, doen dat aan de zijkant van de
schommel.
- In de zomer worden kinderen thuis al ingesmeerd voor ze naar de Ukkeklup komen.
- De waterkoker staat altijd hoog op de kast, zodat kinderen er niet bij kunnen.
- Kinderen die blaasjes (o.a. van ziektes) hebben, blijven thuis en anders wordt er op
een wondje een pleister gedaan.
- De kinderen mogen de grote toiletpot niet gebruiken.
- Vieze luiers worden in een plastic zakje gedaan en afgesloten direct weggegooid.
- Kinderen mogen geen speelgoed meenemen naar de toiletruimte.
- Kinderen nemen van thuis eigen eten en drinken mee.
- Ieder dagdeel wordt de tafel, de bankjes, de voetenbankjes, de kinderstoelen, het
aanrecht en de prullenbak schoongemaakt.
- Als er medisch gehandeld moet worden, worden ouders/verzorgers ingelicht en/of
wordt de BHV’er ingeschakeld.
- Wondjes worden direct verzorgd en zo nodig direct bedekt met een pleister.
Hygiëne
Hygiëne is een belangrijk aandachtspunt in de voorschool. Dagelijks worden er daarom
verschillende schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd. Ook wordt eenmaal per jaar al het

spelmateriaal grondig schoongemaakt. Knuffels en verkleedkleren worden regelmatig
gewassen.
De lichamelijke verzorging van de kinderen is ook een belangrijk aandachtspunt. Voorop
staat dat de kinderen dit zelf leren. Dat betekent dat de leidsters de kinderen leren hun
handen voor het eten en na ieder toiletbezoek te wassen, hand voor de mond als je hoest,
met een vieze neus even naar de juf, etc. Waar mogelijk maken we gebruik van
voorlichtingsmateriaal, bijvoorbeeld over tanden poetsen.
Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleid is vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan. Hierin staan visie,
doelstellingen en uitgangspunten van de voorschool beschreven. Er wordt beschreven hoe
we met kinderen omgaan en waarom we dat zo doen. De informatiegids zoals die nu voor u
ligt is een praktische uitwerking over hoe er in de voorschool gewerkt wordt aan het
pedagogische beleid. Het ontwikkelen en hebben van een pedagogisch beleidsplan is een
middel om de kwaliteit van de voorschool te waarborgen en te verhogen. Daarnaast
versterkt het de samenwerking tussen leidsters en zorgt ervoor dat leidsters dezelfde
uitgangspunten en regels gebruiken. Het pedagogisch beleidsplan ligt ter inzage op de
voorschool.
Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE)
Vanaf schooljaar 2011/2012 heeft “De Ukkeklup” een programma voor Vroeg- en
Voorschoolse Educatie (VVE). Dit programma is bedoeld voor kinderen met een
ontwikkelingsachterstand op verschillende gebieden. Voor kinderen die (nog) niet of
onduidelijke praten, teruggetrokken zijn of juist druk gedrag laten zien. Ook kinderen die
thuis geen Nederlands spreken, hebben vaak baat bij VVE. VVE ondersteunt de ontwikkeling
van uw kind. Taalvaardigheid, sociaal-emotionele en/of motorische ontwikkeling van
kinderen krijgen extra aandacht. Dankzij VVE worden achterstanden voorkomen of verkleind
en maken ze een goede start op de basisschool. Het is een vorm van spelend leren. Door op
de voorschool samen te spelen onder leiding van deskundige leidsters, ontwikkelen kinderen
zich spelenderwijs.
Een VVE-groep bestaat uit maximaal 8 peuters en wordt geleid door 1 leidster die daarvoor
een specifiek aanvullende opleiding heeft gevolgd. De leidster begeleidt en volgt de kinderen
intensief gedurende 3 dagdelen (=10 uur) per week. Gezien de hoge kosten van het VVEprogramma geeft de gemeente ouders een tegemoetkoming in de kosten. Kinderen kunnen
alleen in deze VVE-groep komen met een VVE-indicatie die afgegeven wordt door het
consultatiebureau.
Op “De Ukkeklup” gaan de kinderen met een VVE-indicatie op dinsdag-, woensdag- en
vrijdagochtend naar de voorschool. Op dinsdag zijn de VVE-kinderen alleen met hun eigen
groep en op woensdag en vrijdag samen met andere kinderen, waarbij er dan twee leidsters
op de groep aanwezig zijn, zodat de kinderen de aandacht krijgen die ze nodig hebben.
Speelruimte en spelmateriaal
In de voorschool is alles afgestemd op de peuters: tafels, banken, stoeltjes, toiletten,
aanrecht en kasten. Er is veel en gevarieerd speelgoed aanwezig, bijvoorbeeld: puzzels,

spelletjes, duplo, blokken, poppen, een klimrek, glijbaan, schommels, driewielers en tractors.
Het speelgoed wordt regelmatig gewisseld met ander speelgoed, zodat er voldoende variatie
is. Daarnaast kunnen peuters naar hartenlust creatief bezig zijn met verf, plaksel en klei.
Voeding
Halverwege de ochtend is er een rustmoment voor de kinderen, waarbij er met elkaar fruit
wordt gegeten en iets gedronken wordt. Ieder kind neemt zelf fruit mee, eventueel een
boterham als alternatief, en een beker drinken.
Feesten en vieringen
In onze voorschool proberen wij verschillende (christelijke) feesten en vieringen op een
positieve manier bij te laten dragen aan de ontwikkeling van kinderen. We proberen hierbij
een basis te leggen. Wat wordt er allemaal gevierd op “De Ukkeklup”?
Verjaardag leidsters
De verjaardag van de leidsters wordt georganiseerd door de rest van het team met behulp
van de oudercommissie.
Verjaardag kind
Als uw kind jarig is, mag het uiteraard trakteren. Dit hoeft niet per se een gezonde traktatie
te zijn, omdat de kinderen iedere dag fruit eten. Een kleinigheidje is al voldoende. Uw kind
krijgt een mooie feestmuts op en wordt door de andere kinderen toegezongen.
Paasfeest
Pasen wordt op de voorschool gevierd door over de voetwassing te vertellen en na te
denken. Zo leren we dat de Heere Jezus van alle mensen zó veel houdt, dat Hij dat doet voor
anderen. Ook leren we dat als we dingen doen die niet goed zijn, we kunnen bidden en
vragen of God ze wil vergeven.
We hebben op de voorschool een paasontbijt en eten met elkaar broodjes en eieren.
Koningsdag
Op Koningsdag wordt door de Oranjevereniging Kerkwijk, Bruchem en Delwijnen (in overleg
met de basisschool) een ochtendprogramma georganiseerd met een aubade en spelletjes.
Ieder jaar bekijken de leidsters of het voor de peuters haalbaar is om mee te doen. Als die
niet het geval is, wordt een eigen programma gemaakt.
Pietenfeest
De oudercommissie en de leidsters overleggen met elkaar over de cadeautjes. Pieten komen
op deze ochtend even met de kinderen spelen en cadeautjes en pepernoten uitdelen.
Kerstfeest
Ook het Kerstfeest wordt gevierd op de voorschool. We luisteren naar het Kerstverhaal,
zingen liedjes en maken muziek met de muziekinstrumenten. Ook maken we altijd een
bijpassend knutselwerkje en krijgen de kinderen een boekje.

Kleding
Een peuter moet in de voorschool en bij het buiten spelen naar hartenlust kunnen spelen en
bewegen. Geef uw kind dus kleding en schoenen aan die tegen een stootje kunnen. Peuters
die gaan verven krijgen een verfschort aan. Ondanks dat kan er toch wel eens verf op de
kleding komen.
Wij adviseren u om uw peuter geen (kostbare) sieraden aan te doen naar de voorschool.
Armbandjes en ringetjes worden wel eens verloren en als dat bijvoorbeeld in de zandbak
gebeurt, kunnen we het niet altijd terug vinden.
Wij adviseren u de kleding aan te passen aan het weer. Als het koud is een warme jas aan, bij
felle zon voldoende beschermende kleding tegen zonnestralen, maar niet te warm en bij
voorkeur een petje o.i.d. op.
Zindelijkheid
Uw kind hoeft niet zindelijk te zijn wanneer hij/zij naar de voorschool komt. In principe
sluiten de leidsters aan bij wat er thuis gebeurt en waar het kind op dat moment aan toe is.
Wilt u zo vriendelijk zijn om uw kind luiers en billendoekjes mee te geven in de tas? Ook als
uw kind zindelijk is, is het verstandig om een extra verschoning in de tas mee te geven. Als
uw kind na een ongelukje kleding van de voorschool meekrijgt, moet deze ook weer terug
komen.
Als u thuis bent begonnen met de zindelijkheidstraining, bespreek dit met de leidsters zodat
er op de voorschool ook zoveel mogelijk op aangesloten kan worden. Belangrijke
aandachtspunten zijn daarbij dat het op een speelse manier gebeurt door middel van
aanmoediging en complimenten geven, en dat er gebruik wordt gemaakt van de
voorbeeldfunctie van andere kinderen.
Ouderbetrokkenheid
Elke voorschool heeft naast de kinderen te maken met ouders van de kinderen.
Ouderbetrokkenheid is een belangrijk onderwerp in elke voorschool. Ouders worden
beschouwd als de partners van leidsters wat betreft het zorgdragen voor een goede
ontwikkeling van de kinderen. Goed contact en het uitwisselen van informatie tussen
leidsters en ouders is belangrijk, omdat hierdoor de mogelijkheid ontstaat een wisselwerking
te krijgen tussen de opvoeding thuis en in de voorschool, wat vooral bij jonge kinderen erg
belangrijk is. Daarnaast kan goed contact met ouders ervoor zorgen dat ouders zich meer
betrokken voelen bij de voorschool. Ouderbetrokkenheid kan er toe aanzetten om beter aan
te sluiten bij de wensen en behoeften van ouders en kinderen.
Belang van contact met ouders
Voor veel ouders die zich aanmelden bij een voorschool, is het de eerste keer dat zij de
verantwoordelijkheid voor de zorg voor hun kind overdragen aan anderen. Het is dus de
eerste keer dat het kind een ‘eigen leven’ gaat leiden zonder de aanwezigheid van ouders.
Dit ‘loslaten’ kan voor ouders moeilijk zijn. Daarom is het begrijpelijk dat ouders
nieuwsgierig zijn naar wat er op de voorschool gebeurt. Wat maakt hun kind mee? Hoe vindt
hij/zij het? Hoe gaan de leidsters met het kind om? Om ouders het vertrouwen te geven dat
hun kind in goede handen is, is het belangrijk dat de leidsters ouders goed informeren.
Leidsters informeren daarom ouders in een eerste kennismakingsgesprek over de gang van
zaken in de voorschool. Ze geven uitleg over de dagindeling en informeren de ouders over
de regels. Verder kunnen de ouders het pedagogisch beleidsplan inzien op de website,

informeren leidsters de ouders bij het halen van de kinderen hoe het is gegaan met het kind
en kunnen ouders altijd bij de leidsters terecht voor vragen. Doordat ouders goed
geïnformeerd zijn over wat er gebeurt in de voorschool, kunnen ze hier ook met hun kind
over praten en hun kind beter begrijpen als hij/zij praat over de ervaringen in de voorschool.
Het is belangrijk dat ouders en leidsters met elkaar in gesprek blijven en elkaar informeren.
Het is in het belang van het kind dat de leidsters iets weten over de thuissituatie van de
kinderen. Leidsters zien de kinderen maar een paar uur in de week en daarom kan het een
tijd duren voordat de leidsters de kinderen goed kennen. Ouders kunnen leidsters daarbij
helpen door informatie over de gewoontes en eigenaardigheden van kun kinderen door te
geven aan de leidsters. Daarnaast kunnen er in de thuissituatie dingen voorkomen die
invloed kunnen hebben op de ontwikkeling en het gedrag van de kinderen. Als de leidsters
hiervan op de hoogte zijn, kunnen zij er in de voorschool op inspelen en rekening mee
houden.
Communicatie en informatieoverdracht
Ouders worden op verschillende manieren geïnformeerd door de leidsters. Zij kunnen
hiervoor gebruik maken van: het informatieboekje, kennismakingsgesprek, mondelinge
uitwisseling bij het brengen en halen van de kinderen, nieuwsbrieven, koffiemomenten ’s
morgens aan de tafel, de website (www.pcbdebron.nl/groepen/de-ukkeklup) en individuele
gesprekken met ouders.
Ouderparticipatie
Naast het contact tussen de ouders en de leidsters betreffende de kinderen en het reilen en
zeilen van de voorschool zijn er ook andere mogelijkheden wat betreft de
ouderbetrokkenheid. Van iedere ouder wordt verwacht dat hij/zij meehelpt met de
algemene schoonmaak van “De Ukkeklup”, zowel door het schooljaar heen als de grote
schoonmaak aan het einde van het schooljaar.
Oudercommissie
De oudercommissie is een groep van enthousiaste ouders die de leidsters ondersteunen bij
met name de bijzondere activiteiten, bijvoorbeeld een herfstuitstapje naar het bos, de
vieringen van de feestdagen, etc. Daar de Ukkeklup twee verschillende groepen draait,
streeft de oudercommissie ernaar uit iedere groep twee ouders in haar commissie te
hebben.
Klachtenregeling
“De Ukkeklup” heeft een klachtenregeling voor ouders. Werken met kinderen is
mensenwerk en waar mensen werken worden fouten gemaakt. Veelal worden fouten
gemaakt door onduidelijke communicatie tussen de leidsters en ouders. Het kan zijn dat de
informatie niet is overgekomen of helemaal niet aanwezig is. Wanneer echter ouders het
gevoel hebben dat een leidster onjuist handelt, gaan we ervan uit dat u dat eerst met de
desbetreffende leidster bespreekt. De leidsters staan u graag te woord: elke suggestie van
een ouder is een kans voor “De Ukkeklup” om zich te verbeteren.
Heeft u het gevoel dat er aan uw klacht, wens of verzoek geen recht is gedaan, kunt u naar
de directeur stappen, eventueel met andere ouders die dezelfde vragen hebben.

Als er na bovenstaande stap geen oplossing is gevonden, dan kunt u naar de voorzitter van
het bestuur gaan of u schrijft een brief/e-mail aan het bestuur. Het is prettig als de directeur
een kopie hiervan ontvangt, zodat hij op de hoogte is.
Mocht het bestuur hier niet naar tevredenheid op reageren, dan kunt u in laatste instantie
uw klacht sturen naar de onafhankelijke Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (09000400034) of kijk op www.klachtenkinderopvang.nl.
Openingstijden
“De Ukkeklup” is iedere morgen geopend van 08:30 uur. U kunt uw kind om 11:45 uur weer
ophalen, op woensdag om 12:00 uur.
De kinderen starten normaliter met 1 ochtend. In overleg met de leidster kan dit worden
uitgebreid naar 2/3 ochtenden.
Er zijn twee groepen; de eerste groep komt op maandag en donderdag en de tweede groep
komt op woensdag en vrijdag. De VVE-groep (zie ‘VVE’) komt op dinsdag, woensdag en
vrijdag.
De voorschool hanteert dezelfde schoolvakanties als de basisschool.
Dagindeling
De dagindeling van de voorschool ziet er elke dag globaal hetzelfde uit. De indeling kent een
aantal rituelen en vaste gewoontes die dagelijks terugkeren. Dit geeft de kinderen houvast,
duidelijkheid en structuur waardoor zij zich veilig kunnen voelen. Elke dag wordt er
bijvoorbeeld op een vast moment fruit gegeten. Globaal ziet een dagdeel er als volgt uit:
- De kinderen komen binnen en spelen vrij of doen een activiteit aan tafel;
- Kring met Bijbelvertelling, zingen van Bijbelse liedjes, gespreksoefeningen,
bewegingsliedjes;
- Werkje aan tafel/spelvorm uit Bas-methode, vrij spelen;
- Alles opruimen, toiletbezoek, verschoning, liedjes zingen;
- Fruit eten, gesprekjes, tassen inruimen, jassen aantrekken;
- Buiten spelen;
- Voorlezen, zingen, danken en afsluiten.
Alle activiteiten van jas aantrekken tot opruimen, zijn gericht op spelend leren. Op deze
wijze is VVE in de hele ochtend geïntegreerd.
Brengen en halen
Wij willen u vriendelijk vragen uw kind op tijd te halen en te brengen. Dat bevordert de rust
op de groep en zorgt er voor dat leidsters voldoende aandacht aan de kinderen kunnen
besteden. Daarnaast komt het voor dat de leidsters na de voorschooltijd andere afspraken
hebben, bijvoorbeeld met collega’s en/of ouders.
Alle peuters zijn gewend hun ouders uit te zwaaien. Zeg duidelijk tegen uw kind dat u
weggaat, ook als uw kind huilt, zodat uw kind u uit kan zwaaien. Uw peuter weet dan waar
hij/zij aan toe is en wordt op deze wijze in staat gesteld om na een paar ochtenden te
begrijpen dat u hem/haar steeds weer op komt halen. Wanneer u zich zorgen maakt, kunt u
later altijd bellen met de leidsters om naar uw kind te informeren.

Wilt u van tevoren aan de leidsters doorgeven wanneer uw kind een keer door iemand
anders wordt opgehaald? Alleen in noodgevallen kunt u telefonisch aangeven dat uw kind
door iemand anders wordt opgehaald.
Ziekte en ongevallen
Als uw kind ziek wordt tijdens het verblijf in “De Ukkeklup” wordt u gebeld en gevraagd uw
kind op te komen halen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen thuis blijven zolang ze ziek
zijn, omdat aan een ziek kind op de voorschool onvoldoende zorg en aandacht gegeven kan
worden. Daarnaast kan er gevaar voor besmetting zijn. Als u weet dat uw kind een
besmettelijke ziekte heeft, bijvoorbeeld de zesde ziekte of krentenbaard, informeert u dan
de leidster. Leidsters kunnen zo passende maatregelen nemen om besmetting te beperken
of te voorkomen.
Als uw kind op de voorschool een ongeval krijgt, wordt zo adequaat mogelijk gehandeld en
eerste hulp verleend. In acute situaties belt een leidster een ambulance en gaat de andere
leidster mee naar het ziekenhuis. Zij brengt u op de hoogte en blijft bij de andere kinderen in
de voorschool.
Bij langdurige ziekte of bij overlijden van een kind of een gezinslid van een kind, wordt
binnen de voorschool en ook naar het gezin toe op gepaste wijze aandacht besteed aan deze
situatie. Belangrijk hierbij is de communicatie met u als ouders, zodat er rekening gehouden
kan worden met de gevoelens van u en uw kind en er op een adequate manier gereageerd
kan worden.
Medicijnen en allergieën
In principe worden er geen medicijnen verstrekt op de voorschool, tenzij er medische
noodzaak bestaat vanuit de gezondheidstoestand van uw kind. U wordt dan gevraagd een
formulier met betrekking tot medicijnverstrekking in te vullen en te ondertekenen. De
medicijnen van uw kind moeten in de originele medicijnverpakking, met een
apothekersetiket met daarop vermelding van de naam van uw kind en de arts, aangeleverd
worden. Vanzelfsprekend verdient het de voorkeur om zoveel mogelijk proberen het
medicijn op dezelfde tijden te geven waarop uw kind het medicijn thuis krijgt.
Wilt u de leidsters zo snel mogelijk op de hoogte stellen van een bepaalde allergie? Zo
kunnen zij hiermee rekening houden bij de activiteiten en bij het verstrekken van
eten/drinken.
Observeren/signaleren
Tijdens de voorschoolperiode wordt uw peuter geobserveerd op alle ontwikkelingsgebieden:
kleine en grote motoriek, sociaal-emotioneel, cognitief, creatief, taal-, reken- en
spelontwikkeling. Dit gebeurt aan de hand van het observatiesysteem ‘KIJK!’.
‘KIJK!’ maakt de belangrijkste mijlpalen binnen de verschillende ontwikkelingslijnen
inzichtelijk. Aan de hand van deze mijlpalen observeren we, op zowel geplande als niet
geplande momenten, de ontwikkeling van uw kind. Het bereiken van een volgende mijlpaal
is het resultaat van zowel ontwikkeling als leren. Het ene kind zal zich sneller ontwikkelen op
een bepaalde lijn dan het andere kind, maar daar krijgt u dan inzicht in. Er vindt gemiddeld
twee keer per jaar een registratie-/meetmoment plaats. Tijdens de 10-minuten gesprekken
worden deze resultaten besproken.

Doorgaande lijn
De voorschool vormt samen met de basisschool een geheel. Aan het einde van de
peuterperiode worden gegevens over de ontwikkeling van uw kind doorgegeven aan de
basisschool, als uw kind daar instroomt. Bij inschrijving van uw peuter voor de voorschool
tekent u al voor de overdracht van deze gegevens. Andere verslagen van observaties door
derden of hulpverlening aan u of uw kind die u ons in vertrouwen heeft gegeven, worden
alleen met uitdrukkelijke toestemming van u aan de basisschool gegeven.
Als uw kind bijvoorbeeld door verhuizing of werk tussentijds uitstroomt naar een andere
voorschool of kinderopvang, willen wij graag de gegevens over het ontwikkelingsniveau van
uw kind overdragen aan de nieuwe voorschool of kinderopvang. Dit mag alleen met uw
toestemming.
Kindermishandeling en huiselijk geweld
Onder de verantwoordelijkheid van de voorschool valt ook het signaleren van
kindermishandeling en huiselijk geweld. Onder kindermishandeling wordt verstaan:
verwaarlozing en lichamelijke, geestelijke en/of seksuele mishandeling. De leidsters hebben
enige deskundigheid op dit gebied. De voorschool werkt met de meldcode
kindermishandeling en huiselijk geweld. In dit protocol staat beschreven hoe om te gaan met
vermoedens van mishandeling of geweld en hoe te handelen. Uitgezonderd situaties met
een extreem risico, gaan wij altijd eerst in gesprek met u als ouder(s). De meldcode ligt ter
inzage op de voorschool.
Gedragsprotocol
Van de leidsters en onze ‘klanten’ (ouders en verzorgers) verwachten wij dat zij zich
gedragen volgens algemeen aanvaarde fatsoensnormen. Gedrag dat door medewerkers of
klanten als ongewenst wordt ervaren, wordt niet toegestaan. Dit geldt voor alle vormen van
grensoverschrijdend gedrag zoals ongewenste intimiteiten, verbale of non-verbale agressie
of discriminatie.
Inschrijving, kosten en wijze van betaling
U kunt uw kind vanaf 1,5 jaar inschrijven. De kinderen mogen op “De Ukkeklup” komen
vanaf 2,5 jaar. Zodra wij plaats hebben voor uw kind ontvangt u een oproep van de
voorschool om langs te komen voor kennismaking.
Vanaf 01 januari 2018 valt onze Voorschool onder de wet op de Kinderopvang.
Algemeen
Voor de ouder(s)/verzorger(s) die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag
stelt de gemeente een peutertoeslag beschikbaar. Zowel de hoogte van de
kinderopvangtoeslag als ook de peutertoeslag is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.
U vraagt zelf de kinderopvangtoeslag of peutertoeslag aan. Het ontvangen geld inclusief de
eigen bijdrage betaalt u per januari 2018 aan de Voorschool.
Uitwerking
Voor u als ouder/verzorger, zijn de volgende 4 situaties mogelijk:

-

-

-

-

Kinderopvangtoeslag zonder VVE: U en uw partner komen in aanmerking voor de
kinderopvangtoeslag en uw kind heeft geen VVE indicatie. U vraagt de
kinderopvangtoeslag aan.
Kinderopvangtoeslag met VVE: U en uw partner komen in aanmerking voor de
kinderopvangtoeslag en uw kind heeft een VVE indicatie én u wilt gebruik maken van
het VVE-aanbod. U vraagt de kinderopvangtoeslag aan én u vraagt bij de gemeente
Zaltbommel de VVE subsidie aan. De gemeente Zaltbommel bekostigt dan voor 5 uur
VVE aanbod per week rechtstreeks aan de Voorschool.
Peutertoeslag zonder VVE: U en uw partner komen niet in aanmerking voor de
kinderopvangtoeslag en uw kind heeft geen VVE indicatie. U vraagt de peutertoeslag
aan bij de gemeente Zaltbommel.
Peutertoeslag met VVE: U en uw partner komen niet in aanmerking voor de
kinderopvangtoeslag en uw kind heeft een VVE indicatie. U vraagt de peutertoeslag
én de VVE subsidie aan bij de gemeente Zaltbommel. De peutertoeslag ontvangt u
zelf en de VVE subsidie wordt rechtstreeks naar de Voorschool overgemaakt.
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en VVE

www.toeslagen.nl
www.zaltbommel.nl

Toeslag gemeente

www.zaltbommel.nl
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Vervolg en acties
Voor het aanvragen van de toeslag heeft u een overeenkomst nodig van de Voorschool. Op
deze overeenkomst moeten een aantal gegevens staan. U ontvangt tegelijk met dit
informatieboekje een formulier waarop u de gegevens kunt invullen. Met deze gegevens
maken wij een overeenkomst op. U ontvangt vervolgens deze overeenkomst ter
ondertekening.
Privacy
De leidsters houden vertrouwelijke informatie die zij tijdens de uitoefening van hun beroep
krijgen geheim (beroepscode). Zij zullen op een vertrouwelijke manier omgaan met de
ontvangen (persoonlijke) gegevens van de ouders. De geregistreerde gegevens zullen niet
aan derden ter beschikking worden gesteld, behoudens de bij de wet vastgelegde
uitzonderingen.

Media
“De Ukkeklup” heeft een gezamenlijke website met de basisschool, waarop regelmatig
foto’s, nieuwsbrieven en overige berichten op komen (www.pcbdebron.nl). Zo krijgt u als
ouder een indruk van de sfeer en activiteiten op de groep. In de regel hebben ouders geen
bezwaar tegen publicatie van foto’s van hun kind. Wij vragen u eenmalig om toestemming
voor plaatsen van foto’s op het inschrijfformulier. Indien u toestemming heeft verleend,
kunt u die in een later stadium altijd intrekken. Wij kunnen ons voorstellen dat er
omstandigheden zijn waarom u daarvoor kiest. Foto’s van uw kinderen worden niet voor
andere doeleinden gebruikt of aan anderen doorgegeven.
Inschrijfformulier

