Plaatsingsbeleid kinderdagverblijf ’t Kölleke
Het plaatsingsbeleid heeft niet alleen ten doel de beschikbare plaatsen eerlijk te verdelen.
Een goed plaatsingsbeleid is ook van belang voor de kwaliteit van de kinderopvang. Een
evenwichtig leeftijdsopbouw én continuïteit in de samenstelling van de groepen komt de
kinderen ten goede.
Inschrijven


Inschrijven is mogelijk vanaf 7 maanden voor de verwachtte geboorte datum van het
kind.



De inschrijving gaat in vanaf de datum dat het inschrijfformulier bij de administratie
is binnengekomen en de minimum leeftijd/zwangerschapsduur bereikt is.

Minimum voorwaarden plaatsing


De minimum leeftijd is 6 weken



De minimale plaatsingsduur is 1 maand



De minimale plaatsing is 1 dagdeel.

Werkwijze plaatsen


Bij plaatsing wordt rekening gehouden met de prioriteit, de inschrijfdatum en de
bezettingsmogelijkheid van de groep.
Prioriteit wordt gegeven aan:


Ten eerste: een kind van een eigen personeelslid;



Ten tweede: een kind dat geplaatst wordt op grond van een sociaal/medische
indicatie. De indicatie kan voortvloeien uit een schriftelijk advies van de huisarts,
wijkverpleging, consultatiebureau of het CIZ.



Ten derde (op volgorde van inschrijfduur):een al geplaatst kind m.b.t. een
wijziging of een uitbreiding van de plaatsing. Een kind uit een gezin dat op het
moment van inschrijving een broer(tje) of zus(je) heeft op het KDV




Ten vierde (op volgorde van inschrijfduur): de overige inschrijvingen

Indien de voorkeur van de ouder niet overeenkomt met de vrijgekomen plaats, wordt
de ouder toch een voorstel gedaan, tenzij bekend is dat de ouder alleen de voorkeur
wenst.

Plaatsingsbeleid kinderdagverblijf ’t Kölleke 2016 – 2018



De ouders ontvangen schriftelijk een plaatsingsaanbod met een schriftelijke offerte.
De offerte vervalt automatisch na 30 dagen.



Als een ouder niet op het aanbod ingaat, dan blijft het kind met dezelfde
inschrijfdatum en eventueel een andere voorkeur of latere ingangsdatum
ingeschreven staan. Op het moment dat er een plek



Indien een ouder aangeeft voorlopig geen plaatsing nodig te hebben maar wel
ingeschreven wil blijven, is het mogelijk de inschrijving inactief te maken. Deze ouder
zal geen plaatsingsaanbod gedaan worden. De ouder onderneemt zelf actie om de
inschrijving weer actief te maken. De inschrijving behoudt de oorspronkelijke
inschrijfdatum.

Wachtlijst

Momenteel is er geen wachtlijst dagen zitten wel al redelijk vol.
Als er een plek is voor ouders die op de wachtlijst staan dan worden zij via de mail benaderd
door de directrice. Ouders krijgen 7 dagen de tijd om te reageren op dit aanbod. Mochten
ze binnen deze termijn niet hebben gereageerd, verliezen zij hun aanspraak op de
voorgestelde plaatsing.
Plaatsingsovereenkomst
Als de ouders akkoord gaan met het aanbod ontvangen ze een plaatsingsovereenkomst
met daarbij de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang en het informatie/huisregels
boekje van ‘t Kölleke.
Deze plaatsingsovereenkomst dient z.s.m. doch binnen zeven dagen bij ’t Kölleke retour te
zijn, willen ouders hun eerste aanspraak op de aangeboden plaatsing niet verliezen.
Als de plaatsingsovereenkomst ondertekend retour is gestuurd en het inschrijfgeld is
ontvangen, is de plaatsing definitief. Een maand voordat het kindje komt word er contact
opgenomen door de pedagogisch medewerkster van de groep zodat het
kennismakingsgesprek kan worden ingepland.
Wijzigingen
Verzoeken om wijzigingen van de plaatsing (aantal dagen of soort dagen; andere
ingangsdatum) kunnen via de mail worden aangevraagd. (info@kdvkolleke.nl) Ouders krijgen
een mail bevestiging van ontvangst. Na ontvangst wordt de verwerking zo spoedig mogelijk
gerealiseerd. Ouders dienen bij vermindering van dagen rekening te houden met de
opzegtermijn van 1 maanden.
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