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KDV en BSO Istia Ede
LRK nr. KDV het Zonnekind: 115127069
LRK nr. BSO de Vuurvogel: 168216036
Openingstijden:
KDV: Iedere ochtend van 8:30 tot 13:00 uur en op maandag-, dinsdag- en
donderdagmiddag van 13:00 – 18.30 uur
BSO: Op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 12:45 – 18.30 uur
Adres
Nachtegaallaan 49
6713 BW Ede
Postadres
Postbus 40 6710 BA Ede
ziekmeldingen of afwezigheid KDV: 06 – 49041022
ziekmeldingen of afwezigheid BSO: 06 - 16642385
bij calamiteiten (nummer school): 0318 - 615428
Voor het maken van een (kijk)afspraak
en voor meer informatie over KDV het Zonnekind kunt u bellen of mailen met
Stephanie Hoogstede, coördinator KDV het Zonnekind: 06 – 49041022 /
kdvhetzonnekind@stichting-istia.nl
Voor het maken van een (kijk)afspraak
en voor meer informatie over BSO de Vuurvogel kunt u bellen of mailen met
Wietske Steenbergen, coördinator van BSO de Vuurvogel: 06 – 16642385 /
bsovuurvogel@stichting-istia.nl
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DE ZON GEEFT LICHT
AAN DE PLANTEN
OMDAT DE ZON
VAN DE PLANTEN HOUDT
ZO GEEFT EEN MENS
AAN ANDEREN ZIELELICHT
WANNEER HIJ VAN ZE HOUDT

R. Steiner
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Voorwoord
Voor u ligt het informatieboekje waarmee wij u een beeld willen geven van
kinderdagverblijf het Zonnekind en buitenschoolse opvang de Vuurvogel. Wij
verzorgen de kinderopvang van Vrijeschool de Vuurvogel in Ede. Dit boekje is een
hulpmiddel bij het maken van een weloverwogen keuze voor de opvang van uw
kind(eren).
Voor meer informatie over Vrijeschool de Vuurvogel gaat u naar de website:
www.vsdevuurvogel.nl
Zowel de kinderopvang als de buitenschoolse opvang vallen onder de koepel van
Stichting Istia. Stichting Istia is een jonge antroposofische kinderopvangorganisatie
nauw verbonden met Stichting Pallas, een organisatie waar 17 vrijescholen uit
Midden- en Zuid Nederland bij aangesloten zijn. Vrije basisschool de Vuurvogel in
Ede is ook onderdeel van Stichting Pallas.
De kinderopvang van Stichting Istia staat open voor kinderen en ouders van ieder
gezindte. Ook kinderen van andere scholen zijn van harte welkom.
Voor meer informatie over Stichting Istia gaat u naar de website:
www.stichting-istia.nl
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Pedagogisch beleid
Onze pedagogische visie is gebaseerd op het antroposofisch mensbeeld. Wij gaan
uit van de gedachte dat het (jonge) kind de wereld om zich heen wil ontdekken. De
pedagogisch medewerkers stimuleren het kind in deze ontdekkingsvreugde. Door
middel van ervarend leren begeleiden wij elk kind op zijn of haar unieke
ontwikkelingsweg. Ieder kind wordt gezien in zijn unieke persoonlijkheid. Kinderen
krijgen de gelegenheid te spelen en zich te ontplooien op een manier die bij hen
past. Jonge kinderen kunnen spelen in de directe nabijheid van de leiding en oudere
kinderen (in overleg) een grotere vrijheid kunnen opbouwen.
Wij creëren en verzorgen zowel bij het kinderdagverblijf als de buitenschoolse
opvang een liefdevolle, huiselijke en uitdagende omgeving. Natuurlijke materialen
en biologische voeding, een goed voorbeeld dat nagebootst kan worden, leven en
werken vanuit een dag-, week,- en jaarritme, geborgenheid, veiligheid en
verbondenheid staan hierbij centraal.
KDV het Zonnekind en BSO de Vuurvogel huizen in het gebouw van basisschool de
Vuurvogel in Ede. De mooie en lichte ruimtes zijn met aandacht, en verzorgd
ingericht. Het speelgoed is gemaakt van natuurlijke materialen, zoals wol, katoen en
hout. Er valt van alles te ontdekken.
De pedagogisch medewerker wil een goede band met elk kind opbouwen. Dit vraagt
in de dagelijkse praktijk veel van de houding van de pedagogisch medewerkers. Het
vraagt de bereidheid om elk kind telkens weer open tegemoet te treden en opnieuw
te ontmoeten. Dat betekent overigens niet dat er geen grenzen nodig zijn. Juist het
aanbieden van specifieke activiteiten en het afleiden of ombuigen van minder
gewenst gedrag nodigen het kind uit tot een vrije en unieke ontwikkelingsweg. Door
middel van de aangeboden activiteiten streven wij naar een evenwichtige
ontwikkeling op het gebied van denken, voelen en willen.
Het pedagogisch beleid van Stichting Istia “aansluiten bij de ontdekkingsvreugde
van het (kleine) kind” is ter inzage te vinden in de ouderklapper die op locatie
aanwezig is.
Bijzondere aspecten van de pedagogie
Opvoedkunde vanuit antroposofisch perspectief is herkenbaar aan een aantal
aspecten die van belang worden geacht voor de ontwikkeling:
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Nabootsing
De manier om de wereld te ontdekken is nabootsen. Het nadoen van
ouders/verzorgers of pedagogisch medewerkers, vormt de basis van het
spelgedrag. Vertrouwde thema's uit de belevingswereld van het kind geven aanleiding tot het nabootsen van allerlei zinvolle, huishoudelijke en eenvoudige
bezigheden. Voorbeelden van activiteiten zijn:
 tafels poetsen, vloeren vegen, ramen wassen;
 meehelpen in de tuin, planten verzorgen;
 afwassen en afdrogen, was vouwen, strijken;
 brood bakken, cake, boterkoek en/of appelmoes maken,
 appels snijden, graan malen, pannenkoeken en koekjes bakken;
 speelgoed repareren.
Iedere activiteit biedt specifieke mogelijkheden om de ontwikkeling van het kind te
stimuleren en waar nodig het individuele kind extra ondersteuning te bieden. De
meeste activiteiten worden in een dag -, week -, maand - of jaarritme herhaald.
Rust, ritme en regelmaat
Elke dag is op dezelfde manier ingedeeld. De 3 R's (rust, ritme en regelmaat)
vormen de uitgangspunten van de structuur van de dag. Rust en herhaling dragen
bij aan de ontwikkeling van een gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen.
Respect, eerbied en dankbaarheid
Pedagogisch medewerkers geven het voorbeeld door respectvol met de omringende
wereld om te gaan. Hoe ga je met de andere mensen, de natuur, dieren en
materialen om.
Wilsopvoeding
Het stimuleren van eigen activiteit, het bieden van herhaling en regelmaat, het
aanleren van goede gewoontes en het richten van aandacht op de omgeving zijn
belangrijk voor de ontwikkeling van de wil en de daadkracht.
Ontwikkelen van de zintuigen
Door middel van de zintuigen komen we in contact met onszelf en de buitenwereld.
Alles wordt opgenomen. Inrichting en kleurgebruik in de ruimte, voeding, keuze van
materialen en de hoeveelheid speelgoed zijn daarop afgestemd.
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Kinderdagverblijf het Zonnekind
Een kinderdagverblijf is vaak de eerste plek buitenshuis waar kinderen langer
vertoeven. Zij moeten zich vertrouwd en prettig voelen. Een rijke speel- en
leeromgeving daagt het kind uit om te spelen, te leren en goed met andere kinderen
en volwassenen om te gaan.
Wij verzorgen de kinderdagopvang van basisschool de Vuurvogel. We sluiten aan bij
de school en hebben dan ook het voordeel van één doorlopende leerlijn.
Ruimte voor eigen ontdekkingstocht
Peuters zijn veel bezig met onderzoeken en ontdekken. Bij het Zonnekind
stimuleren wij hun vindingrijkheid en ontdekkingsvreugde, en geven het kind alle
ruimte de wereld om hem heen te verkennen.
De pedagogisch medewerker wil een goede band met elk kind opbouwen, zodat het
zich veilig en vertrouwd voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. Zorg voor andere
kinderen, zelfredzaamheid en zelfstandigheid worden gestimuleerd.
Het vrije spel is daarbij voor het jonge kind onontbeerlijk. Daarin worden
belevenissen van thuis en onderweg verwerkt. Vaak is het spel voor het jonge kind
de eerste sociale oefening waarin het andere kinderen ontmoet. Spelen is doen en
leren, leven en scheppen, bewegen en sociaal contact maken.
De groepen; openingstijden, groepindeling en beroepskracht-kind-ratio
KDV het Zonnekind biedt kinderdagopvang aan maximaal 16 kinderen in de leeftijd
van 2 tot 4 jaar. In de middaguren vormt KDV het Zonnekind hier een combigroep
met BSO de Vuurvogel. BSO de Vuurvogel huist in de ruimte naast KDV het
Zonnekind. De peuters spelen ’s middags samen met de BSO kinderen. De
combigroep biedt opvang aan maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 13 jaar.
KDV het Zonnekind is iedere ochtend geopend van 8:30 tot 13:00 uur en op
maandag-, dinsdag-, en donderdagmiddag tot 18:30 uur. De middag is verdeeld in
twee delen: van 13:00 tot 15:00 uur en van 15:00 tot 18:30 uur. Het is ook
mogelijk om uw kindje van 8:30 tot 15:00 uur bij ons te laten spelen.
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Inloopuurtje:
Iedere donderdag- en vrijdagochtend tussen 9:30 en 10:30 zijn nieuwe ouders van
harte welkom, om samen met hun peuter gezellig een uurtje te komen spelen en
sfeer te proeven.
Vanaf 1 januari 2020 kunnen ouders van VVE-geïndiceerde peuters en van ouders
van kinderen die in aanmerking komen voor Peuterwerk, een gereduceerd tarief
ontvangen vanuit Stichting Istia. Zij dienen hiervoor VVE-verklaring te overleggen
van het consultatiebureau, of de ‘ouderverklaring _ geen recht op
kinderopvangtoeslag’ (verkrijgbaar op locatie) in te vullen. Zie verder op pagina 12
Iedere dag zijn er vaste basisgroepen met vaste pedagogisch medewerkers. In de
basisgroepen wordt er gewerkt met de juiste beroepskracht-kind-ratio en volgens
het toetsingskader van de GGD. Onze pedagogisch medewerkers voldoen aan alle
normen van de CAO kinderopvang en zijn in het bezit van een recente V.O.G.
Dag- week- en jaarritme KDV
De dag heeft een vast ritme, elke dag terugkerend, met een duidelijk begin en
einde. De overgangen van de ene naar de andere activiteit verlopen heel soepel, er
wordt elke keer een vast liedje gezongen waaraan kinderen houvast hebben.
Tijdens het vrije spel worden door de pedagogisch medewerkers huishoudelijke
karweitjes gedaan, wie wil helpen mag meedoen. We wassen de ramen, poetsen het
speelgoed of we bakken iets lekkers.
Alledaagse dingen die uit het leven zelf voortkomen. Kinderen vinden het heerlijk
om hierbij betrokken te worden en mee te mogen helpen.
Daarnaast volgen we het ritme van het jaar, in de lente zaaien we en in de herfst
maken we bijvoorbeeld appelmoes of bakken een appeltaart.
De peuters spelen hun spel in het “huisje”, met de treinrails, in de schommelboot
enzovoorts. Aan tafel wordt gekleurd met bijenwaskrijtjes, geplakt of gepuzzeld.
Ook bakken we dagelijks verse broodjes. We maken het deeg met meel, gist en
water en iedereen die wil mag meedoen. We gaan tijdens de ochtend regelmatig
naar buiten om even lekker uit te waaien.
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Dagritme van KDV het Zonnekind
8:30

Binnenkomst van de kinderen met de ouders

8:45

Kringetje met handgebarenliedjes en bewegingsspelletjes

9:00

Het ‘vrije spel’ met ondertussen brood bakken

10:30

Opruimtijd en verschonen/naar de wc.

11:00

Brood eten, plus sap drinken

12:00

Naar buiten

12:30

Verhaaltje en liedjes

12:45-13:00

Ochtend-peuters worden opgehaald.
Middag-peuters gaan rusten of slapen in groepsruimte 1 waar
ook de rustbedjes staan.
Peuters (die niet meer gaan rusten) gaan samen met de ‘grote’
BSO kinderen de handen wassen en gezamenlijk iets eten aan
de tafel.

15:00

Nadat de kleintjes uit bed komen en de grote BSO kinderen uit
school komen, even met z’n allen gezellig aan tafel een
kleinigheid eten en wat drinken.
‘Vrij spel’ en naar buiten of een geleide activiteit doen zoals
samen brood bakken, tekenen, spelletjes of een puzzeltje.

16:30-16:45

Fruit eten en tijd voor een mooi verhaal.

17:00-18:30

Afsluiting van de dag. De kinderen worden opgehaald.

Jaarritme
Het ritme in het jaar kunnen de kinderen meebeleven door middel van de
jaarfeesten. Deze zijn sterk verbonden met de seizoenen. De jaarfeesten die met het
kleine kind gevierd worden, komen op een eenvoudige manier tot uitdrukking in
liedjes, verhaaltjes en handgebaren spelen. Ook de ruimte van het KDV en de
seizoen tafel worden versierd in de bijbehorende stemming en sfeer.
Er worden bekende en wat minder bekende feesten gevierd, elk met zijn eigen
gebruiken; lampions, palmpaasstok, pompoen, bloemen, fruit, liedjes, verhaaltjes
en speciale maaltijden. Het feest beperkt zich niet tot die ene dag maar strekt zich
uit over weken van voorbereiding en na beleven. We nemen ruim de tijd voor de
voorbereiding, zodat we naar een jaarfeest ‘toegroeien’ en laten de liedjes nog
geruime tijd naklinken. Zo kan het kind meebewegen met het ritme van het jaar.
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De jaarfeesten zijn:
Michael (herfst) 29 september
Sint Maarten 11 november
Advent 4 zondagen voor Kerst
Sint Nicolaas (winter) 5 december
Kerstmis 25 en 26 december
Driekoningen 6 januari
Maria Lichtmis 2 februari
Carnaval in de week voor Aswoensdag (= 40 dagen voor Pasen)
Palmpasen (lente) zondag voor Pasen
Pasen de zondag en maandag volgend op de eerste volle maan na het
begin van de lente
Pinksteren 50 dagen na Pasen
Sint Jan (zomer) 24 juni
Aan de jaarfeesten kan tevens vanuit andere tradities en religieuze stromingen,
zoals bijvoorbeeld de islam, invulling gegeven worden.
VVE Istia
Stichting Istia heeft een VVE programma opgesteld dat uitgaat van de
antroposofische uitgangspunten.
VVE zit bij ons in het hele dag-, week- en jaarritme verweven. Van dit aanbod
maken alle kinderen die op ons kinderdagverblijf komen gebruik. Het VVE aanbod is
dan ook niet beperkt tot 12 of 16 uur per week, maar is een integraal onderdeel van
alle activiteiten.
Hierbij gebruiken wij de volgende programma’s:

Ochtendprogramma
Dagelijkse liedjes
Weekplanning
Draaiboek voor de peuterklasjes het hele jaar rond
Taallijn 0-7 jaar;
Peuterwerk en VVE KDV het Zonnekind Ede
Vanaf 1 januari 2020 kunnen ouders van VVE-geïndiceerde kinderen en van ouders
die in aanmerking komen voor peuterwerk, een gereduceerd tarief ontvangen vanuit
Stichting Istia.
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KDV het Zonnekind is bezig met de aanvraag en hoopt in januari 2021 een erkende
VVE locatie te zijn en officieel van start te mogen gaan. Tot die tijd bieden we al
vanaf januari 2020 gereduceerde plaatsen aan. Deze plaatsen zijn alleen
beschikbaar voor ouders uit gemeente Ede, van VVE-geïndiceerde kinderen en voor
peuterouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.
Wij vragen aan de peuterouders zonder recht op kinderopvangtoeslag en die
hiervoor in aanmerking willen komen, een ondertekende ouderverklaring ‘Geen
recht op kinderopvangtoeslag’ (zie bijlage) en een IB-60 verklaring van de
belastingdienst. Er is sprake van een eigen bijdrage, deze is gekoppeld aan het
gezamenlijke toetsingsinkomen.
Aan alle ouders van VVE-peuters vragen wij bovendien een indicatieformulier van
het consultatiebureau. Wanneer we eenmaal VVE-gecertificeerd zijn hebben we deze
ingevulde en ondertekende formulieren ook nodig.
Wij bieden een gereduceerd tarief aan voor;
Peuterwerk:
VVE:

8 uur per week gedurende 40 weken
16 uur per week gedurende 40 weken

Op basis van de inkomensverklaring kan bepaald worden hoe hoog de eigen
ouderbijdrage per uur is. Wilt u gebruik maken van deze regeling? Neem contact op
met de coördinator. Op de website van de belastingdienst www.belastingdienst.nl
leest u hoe u aan een inkomstenverklaring kunt komen.
Praktische zaken KDV
Ouderklapper
Op de locatie ligt een ouderklapper ter inzage. Met daarin allerlei belangrijke
informatie zoals bijvoorbeeld de notulen van de oudercommissie, het laatste
inspectierapport van de GGD, de laatste risico -inventarisaties veiligheid en
gezondheid, het openbaar verslag klachten en het pedagogisch beleidsplan. Indien
nodig vraag de coördinator voor meer uitleg.
Brengen en halen
U kunt uw peuter vanaf 8:30 uur brengen. Als u uw kind komt halen, vragen wij u
vriendelijk op de gang te wachten totdat wij klaar zijn en de deur open maken.
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Zodra de ouders binnen zijn, ligt de eindverantwoordelijkheid bij de
ouders/verzorgers.
Vieren van verjaardag en afscheid
Als de peuter 3 jaar wordt, vieren we dit samen met de ouders. Er wordt een kroon
gemaakt en er worden liedjes gezongen. Ook wanneer de peuter vier jaar wordt,
worden de ouders of verzorgers uitgenodigd om bij de viering aanwezig te zijn, dit
is tevens het afscheid van de peuter. Het ‘geboorte verhaal’ wordt verteld en de
jarige mag een (gezonde) traktatie uitdelen.
Zieke kinderen en medicijngebruik
De ouders worden altijd op de hoogte gebracht wanneer een kind gedurende de dag
ziek wordt. Daarom is het van belang om recente telefoonnummers van het werk
van de ouders en van één persoon in geval van nood in KOVnet te zetten. (KOVnet is
het online administratiesysteem dat wij gebruiken. Zie pagina 18.)
Een temperatuur van 38,5 of hoger is een reden om ouders te verzoeken het kind
op te halen. Bij een besmettelijke ziekte handelen we volgens de richtlijnen van de
GGD. Bij twijfel kunnen ouders overleggen met de pedagogisch medewerkers of
coördinator.
Het kan zijn dat een kind medicijnen gebruikt. Voor het geven van medicijnen en het
toedienen ervan door een van onze pedagogisch medewerkers, dienen ouders een
toestemmingsformulier te ondertekenen. De pedagogisch medewerkers hebben een
geldend diploma kinder-EHBO en/of BHV en reanimatie.

BSO de Vuurvogel
BSO de Vuurvogel verzorgt samen met KDV het Zonnekind de kinderopvang van
Vrijeschool de Vuurvogel in Ede en sluit aan op de schooltijden van de basisschool.
Wat bieden wij de kinderen
Hier willen wij de kinderen een plek geven waar ze zich helemaal op hun gemak
voelen en waar ze na de schooldag rust en ontspanning vinden. We bieden de
kinderen duidelijkheid, veiligheid en structuur in de dag met veel ruimte voor het
‘vrije spel’, waarin ze hun eigen nieuwsgierigheid kunnen volgen.
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Jonge kinderen spelen in de directe nabijheid van de leiding en oudere kinderen
kunnen (in overleg) een grotere vrijheid kunnen opbouwen.
We schillen het fruit aan tafel, vegen samen het plein etc. In de versjes en liedjes
voor en na het eten, wordt onder andere gezongen wat er nodig is om koren te laten
groeien (zon, regen, aarde), voordat het uiteindelijk als brood op ons bord komt. Er
is aandacht voor de natuur en we bieden biologische voeding aan.
Er worden aan de kinderen allerlei activiteiten aangeboden die hen laten ervaren hoe
de dingen tot stand komen. Een voorbeeld hiervan is brood bakken: we doen meel,
gist en water in een kom en kneden het deeg met de kinderen. Ze zien hoe het deeg
rijst en kunnen ruiken en proeven hoe het deeg uiteindelijk gebakken uit de oven
komt.
Er is ruimte voor ontwikkeling van vaardigheden, kennis en inzichten en voor
uitdagend spel. Ook zijn er mogelijkheden voor expressie en kunst (muziek en
toneel).
Wij gaan er vanuit dat de kinderen niet voortdurend geëntertaind hoeven te worden,
maar dat er gelegenheid moet zijn voor gezonde verveling. We bieden ze niet de
hele tijd oplossingen aan, maar vragen de kinderen om zelf iets te bedenken.
Ze leren elkaars en eigen kunnen ontdekken door samen te werken, te spelen in de
zandbak, balspelen, (spring)touwen, tikkertje, hutten bouwen, te klauteren en
verstoppen etc. Zorg voor andere kinderen, zelfredzaamheid en zelfstandigheid
worden gestimuleerd.
Openingstijden, groepsindeling en beroepskracht - kind – ratio
Buitenschoolse opvang de Vuurvogel vindt plaats in:
Groepsruimte 2 (rechterruimte): dit is een samengestelde groep van buitenschoolse
opvang en kinderdagopvang samen. Dat wil zeggen dat de kinderen die na school ’s
middags naar de buitenschoolse opvang komen, hier samen met de peuters die de
hele dag blijven, gaan spelen. De samengestelde groep biedt opvang aan maximaal
16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 13 jaar per middag. De middag is verdeeld in
twee delen: van 12:45 tot 15:00 uur en van 15:00 tot 18:30 uur.
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BSO de Vuurvogel is voorlopig alleen op maandag-, dinsdag-, en donderdagmiddag
geopend tot 18:30 uur.
Iedere dag zijn er vaste basisgroepen met vaste pedagogisch medewerkers. In de
basisgroepen wordt er gewerkt vanuit de juiste beroepskracht-kind-ratio en volgens
het toetsingskader van de GGD. Onze pedagogisch medewerkers voldoen aan alle
normen van de CAO kinderopvang.
Dag, week en jaarritme BSO de Vuurvogel
De middagen bij BSO de Vuurvogel verlopen volgens een vast patroon. Er is tijd voor
in- en uitademing, een geleide activiteit wordt afgewisseld met vrij spel.
Onderstaande tijden en activiteiten zijn niet vaststaand en kunnen afwijken.

Nadat er iets lekkers is gegeten (we kiezen bewust voor biologische voeding), is het
tijd voor vrij spel. Het spelmateriaal is zeer divers: kapla, lego, prachtig houten
speelgoed, een huiselijk hoekje, lappen, veel spelletjes, volop knutselspullen en
tekenmaterialen. Vanaf drie uur kunnen de kinderen deelnemen aan
groepsactiviteiten zoals knutselen, kokkerellen, houtbewerken en handwerken.
Buiten op het schoolplein worden allerlei sportieve spelletjes gedaan. Aan het eind
van de middag vertelt de pedagogisch medewerker een verhaal.
Beschrijving van een middag
12:45 uur

Binnenkomen, vrij spel binnen met ondertussen bereiding
tussenmaaltijd. De pedagogisch medewerker begroet de
kinderen en kijkt of iedereen er is.

13:00 uur

Handen wassen en aan tafel.
Aansluitend vrij spel binnen of buiten

15:00 uur

De kinderen worden gebracht of opgehaald.
Nadat de kleintjes uit bed komen en de grote BSO kinderen uit
school komen, even met z’n allen gezellig aan tafel een
kleinigheid eten en wat drinken.

15:15 uur

‘Vrij spel’ en naar buiten of een geleide activiteit doen zoals
samen brood bakken, tekenen, spelletjes of een puzzeltje.
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15:15

Voor de groteren ook tijd
voor gezamenlijke activiteiten zoals knutselen, kokkerellen en
handwerken en in de toekomst ook houtbewerken. In de
winterperiode wordt er brood gebakken voor de volgende dag.
Ook komt er in deze periode een vaste soep-maakdag.
Sommige kinderen gaan doen wat ze zelf willen b.v. huiswerk,
een boek of een tijdschrift lezen, een spel doen of lekker
buiten spelen. We spelen graag en veel buiten.

16:30 uur

Nadat we samen hebben opgeruimd wordt er fruit gegeten en
is het tijd voor een mooi verhaal.

16:45 uur

Aansluitend vrij spel, samen een spel doen, wat lezen of lekker
naar buiten.

17:45-18:30

Afsluiting van de dag, de ouders of verzorgers komen de
kinderen halen.

Jaarritme
Het ritme in het jaar kunnen de kinderen meebeleven door middel van de
jaarfeesten. Deze zijn sterk verbonden met de seizoenen. Pasen met de lente, Sint
Jan met de zomer, het Michael feest met de herfst en Kerstmis met de winter. De
natuur speelt een grote rol. Ook bij de BSO is er een seizoen tafel versierd in de
bijbehorende stemming en sfeer. Er worden bekende en wat minder bekende
feesten gevierd en elk kennen ze hun eigen gebruiken, zoals bijvoorbeeld lampions,
palmpaasstok, pompoen, bloemen, fruit, liedjes, verhaaltjes en speciale maaltijden.
Zo kan het kind meebewegen met het ritme van het jaar.
De jaarfeesten zijn:
Michael (herfst) 29 september
Sint Maarten 11 november
Advent 4 zondagen voor Kerst
Sint Nicolaas (winter) 5 december
Kerstmis 25 en 26 december
Driekoningen 6 januari
Maria Lichtmis 2 februari
Carnaval in de week voor Aswoensdag (= 40 dagen voor Pasen)
Palmpasen (lente) zondag voor Pasen
Pasen de zondag en maandag volgend op de eerste volle maan na het
begin van de lente
Pinksteren 50 dagen na Pasen
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Sint Jan (zomer) 24 juni
Aan de jaarfeesten kan tevens vanuit andere tradities en religieuze stromingen,
zoals
bijvoorbeeld de islam, invulling gegeven worden.
Praktische zaken BSO
Zieke kinderen en medicijngebruik
De ouders worden altijd op de hoogte gebracht wanneer een kind gedurende de dag
ziek wordt. Daarom is het van belang om recente telefoonnummers van het werk
van de ouders en van één persoon in geval van nood in KOVnet te zetten. (KOVnet is
het online administratiesysteem dat wij gebruiken. Zie pagina 18.)

Een temperatuur van 38,5 of hoger is een reden om ouders te verzoeken het kind
op te halen. Bij een besmettelijke ziekte handelen we volgens de richtlijnen van de
GGD. Bij twijfel kunnen ouders overleggen met de pedagogisch medewerkers of
coördinator.
Het kan zijn dat een kind medicijnen gebruikt. Voor het geven van medicijnen en het
toedienen ervan door een van onze pedagogisch medewerkers, dienen ouders een
toestemmingsformulier te ondertekenen. De pedagogisch medewerkers hebben een
geldend diploma kinder-EHBO en/of BHV en reanimatie.
Zelfstandigheidsovereenkomst
BSO de Vuurvogel is tijdens de opvang verantwoordelijk voor uw kind. Echter, omdat
wij regelmatig vragen krijgen van ouders /verzorgers die hun kind zelfstandig naar
huis of sportvereniging willen laten gaan, willen wij u graag de gelegenheid geven
om uw kind tijdens de opvang bij de BSO die vrijheid te geven die u graag voor
hem/haar wenst. Het zelfstandigheidsformulier ontvangt u tijdens het
intakegesprek.
Op deze zelfstandigheidverklaring kunt u aangeven welke activiteiten uw kind
zelfstandig (en dus zonder toezicht en/of begeleiding van een Pedagogisch
medewerker van de BSO) mag ondernemen.
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Algemeen voor KDV en BSO
Inschrijven, intakegesprek en de plaatsingsovereenkomst
Bent u geïnteresseerd in de kinderdagopvang of buitenschoolse opvang dan kunt u
samen met uw kind komen kennismaken. U ontvangt een aanmeld- of
inschrijfformulier en dit informatieboekje. Jullie kunnen een kijkje nemen in onze
ruimtes en er wordt vertelt over onze werkwijze en de achtergronden van de
antroposofische kinderdagopvang / buitenschoolse opvang.
Het is ook mogelijk, wanneer u uw kind graag geplaatst wil zien, om uw kind direct
in te schrijven via de website van www.stichting-istia.nl locatie Ede.
Na inschrijving en bij uitzicht op plaatsing, wordt er een afspraak gemaakt voor een
intakegesprek. U krijgt dan een intakeformulier toegestuurd dat u thuis alvast kunt
invullen.
Tijdens het intakegesprek komen onderwerpen aan de orde zoals voeding,
allergieën, bijzonderheden en bereikbaarheid van de ouders. Het is mogelijk dat uw
kind een paar uurtjes komt wennen aan de nieuwe omgeving en de pedagogisch
medewerkers, voordat de echte plaatsingsovereenkomst wordt afgesloten.
Plaatsingsovereenkomst en KOVnet
Stichting Istia maakt gebruik van een online softwaresysteem “KOVnet”. In het
systeem kunt u zien op welke dagen of dagdelen uw kind, in welke groep zit. U kunt
zelf uw stamgegevens bijwerken (aanpassingen doen van bijvoorbeeld nieuw
telefoonnummer). Middels dit systeem kunt u verzoeken doen tot (gratis) ruiling
binnen één maand, extra dagdelen, en uw kind afmelden i.v.m. ziekte of vakantie.
Hiervoor gelden natuurlijk wel bepaalde regels.
Plaatsingsovereenkomst met en zonder vakantieopvang
Het is mogelijk om een plaatsingsovereenkomst aan te sluiten op basis van
40 weken (zonder opvang tijdens de 12 schoolvakantieweken)
49 weken (met 9 weken opvang tijdens de schoolvakanties)
Drie weken per jaar is de kinderopvang gesloten, dit zijn drie weken in de
zomervakantie. Welke weken dit zijn gaat in overleg met coördinator Wietske
Steenbergen.
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LET OP KDV het Zonnekind is tijdens vakanties alleen op maandag-, dinsdag-, en
donderdag geopend.
U wordt daarover geïnformeerd tijdens het intakegesprek. U ontvangt van ons een
mail om de toegang tot het systeem te activeren. Als u de link geopend heeft dan
kunt u een wachtwoord aanmaken waarmee u kunt inloggen in de ouderlogin. Via
KOVnet kunt u de plaatsingsovereenkomst digitaal ondertekenen. Stichting Istia
werkt met automatische incasso’s voor het innen van de factuurbedragen.
Rond de 20ste ontvangt u een mail met de factuur van die maand. Rond de 27ste
wordt het bedrag van de opvangmaand automatisch geïncasseerd. Dit is het vaste
contractbedrag voor de gehele maand eventueel aangevuld met de losse/ extra
bezettingen tot en met de 20ste van de lopende maand. Maakt u geen gebruik van
automatische incasso dan wordt er €5,- administratiekosten in rekening gebracht.
Drie weken per jaar is de kinderopvang gesloten.
Dit zijn de eerste, de middelste of de laatste drie weken van zomervakantie en gaat
in overleg met de coördinator van de BSO Wietske Steenbergen.
40 weken KDV en BSO
De prijs voor de opvang wordt berekend over 40 weken verspreid over 12 maanden.
Dat wil zeggen u betaalt iedere maand 1/12e deel van het jaarbedrag. Dit houdt in
dat er ook tijdens vakanties geïncasseerd wordt, maar u betaalt niet voor deze
vakanties.
Het voordeel voor ouders bij een maandfactuur die iedere maand gelijk blijft is, dat
u niet elke maand het aantal opvanguren hoeft te wijzigen bij de belastingdienst.
Een rekenvoorbeeld 40 weken KDV en BSO:

Sylvia komt op maandag en woensdag naar het KDV van 08.30 – 13.00 uur. Dit zijn
9 uur opvang per week. Op jaarbasis is dit 9 x 40 :12 = 30 opvanguren per maand.
Het tarief voor de kinderdagopvang is €8.17 (2020) . Het factuurbedrag per maand
wordt dan 30 uur x €8,17 = € 245.10
Teun komt op maandag, dinsdag en donderdag naar de BSO van 12.45 – 15.00 uur.
Dit zijn 6.75 uur opvang per week. Op jaarbasis is dit 6.75 x 40 :12 = 22.50
opvanguren per maand. Het tarief voor de buitenschoolse opvang is €7.33 (2020) .
Het factuurbedrag per maand wordt dan 22.50 uur x €7.33 = € 164.93
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49 weken KDV
De prijs voor de opvang wordt berekend over 49 weken verspreid over 12 maanden.
Dat wil zeggen u betaalt iedere maand 1/12e deel van het jaarbedrag. Dit houdt in
dat u ook tijdens de vakanties gedurende 9 weken van de opvang gebruik kunt
maken. Een rekenvoorbeeld 49 weken KDV:

Sylvia komt op maandag en woensdag naar het KDV van 08.30 – 13.00 uur. Dit zijn
9 uur opvang per week. Op jaarbasis is dit 9 x 49 :12 = 36.75 opvanguren per
maand. Het tarief voor de kinderdagopvang is €8.17 (2020) . Het factuurbedrag per
maand wordt dan 36.75 uur x €8.17 = € 300.25
49 weken BSO
De prijs voor de opvang wordt berekend over 40 weken verspreid over 12 maanden.
Nu koopt u iedere maand extra vakantie opvang in, berekend over 9 weken. Deze
twee bedragen worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door twaalf. Ook nu kunt u
tijdens de vakanties gedurende 9 weken van de opvang gebruik kunt maken.
Een rekenvoorbeeld bij 49 weken BSO:

Teun komt op maandag, dinsdag en donderdag naar de BSO van 12.45 – 15.00 uur.
Dit zijn 6.75 uur opvang per week. Op jaarbasis is dit 6.75 x 40 :12 = 22.50
opvanguren per maand. Het tarief voor de buitenschoolse opvang is €7,33 (2020)
22.50 uur x €7.33 = € 164,93
Hij komt nu extra tijdens de vakanties op maandag-, dinsdag-, en
donderdagochtend van 8:30 tot 12:45, dit zijn 12.75 uur x 9 : 12 = 9.56 uur per
maand x €7.32 = €70.10
Het factuurbedrag per maand wordt dan 32.06 uur x €7.33 = €238.96
De tarievenlijst voor 2020 komt binnenkort ook op de website van Istia Ede te staan:
www.stichting-istia.nl
Komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?
Dan kunt u een deel van de kosten terugkrijgen van de belastingdienst. U regelt dit
zelf bij de belastingdienst. Ga voor een proefberekening en voor meer informatie
over tegemoetkoming in de kosten naar www.toeslagen.nl of naar de
belastingtelefoon : 0800 – 0543
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Of u recht heeft op kinderopvangtoeslag hangt onder meer af van de volgende
voorwaarden:
 uw inkomen en dat van uw partner
 of uw kind naar een geregistreerde kinderopvangorganisatie gaat
 of u werkt of een traject naar werk volgt
 als u alleenstaand bent en werkt, krijgt u evenveel kinderopvangtoeslag
als een gezin met twee werkende ouders.
 De eerste 3 maanden nadat u werkeloos geworden bent, heeft u nog recht
op kinderopvangtoeslag. Wanneer u in de periode van 3 maanden minder
uren heeft afgenomen dan waar u nog recht op hebt, dan mag u de uren
die u over hebt ook na deze drie maanden gebruiken tot aan het einde
van het jaar. U moet de toeslag in ieder geval eind december stopzetten.
 In sommige gevallen kunt u ook kinderopvangtoeslag krijgen als u niet
werkt
Deze kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het gezinsinkomen en wordt
gekoppeld aan de ouder met het kleinste arbeidscontract.
Vakantie - en studiedagen
Tijdens vakantiedagen zijn wij op maandag, dinsdag en donderdag de hele dag
geopend, met uitzondering van de eerste, middelste of laatste drie
zomervakantieweken. Dit is afhankelijk van de kinderen die opgegeven worden voor
de vakantie opvang en gaat in overleg met coördinator Wietske Steenbergen. We
bieden zo mogelijk, een aangepast en extra leuk vakantieprogramma aan.
Op 24 december en op 31 december is de opvang gesloten om 17:00 uur in plaats
van om 18:30 uur. Er is één keer per jaar een gezamenlijke studiedag van Stichting
Istia waarop de kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang gesloten is.
Deze studiedag valt ieder jaar op woensdag in de week voorafgaande aan de
herfstvakantie. In 2020 is de studiedag op 7 oktober.
U kunt uw kind(je) opgeven voor vakantieopvang bij Wietske Steenbergen: Telefoon:
06 – 16642385 Email: bsodevuurvogel@stichting-istia.nl Ook voor vragen over de
vakantie opvang kunt u bij haar terecht.
Ouders kunnen ook via KOVnet (het online software systeem dat Istia gebruikt) hun
kind aanmelden voor vakantieopvang. Dit gaat via de ouder-login.
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Beëindiging plaatsingsovereenkomst met een opzegtermijn van één maand
Indien u de opvangovereenkomst willen beëindigen, moet u dit minimaal één maand
van te voren schriftelijke doen via email naar de coördinator. Na deze maand wordt
de plaatsingsovereenkomst beëindigd.
Mentorschap
Ieder kind krijgt zijn eigen mentor, dus alle kinderen van KDV het Zonnekind én van
BSO de Vuurvogel. Wat houdt het mentorschap in?
Met mentor bedoelen we een pedagogisch medewerker die minimaal 1 dagdeel
werkzaam is op de groep van het kind. Zij heeft extra aandacht voor het mentor
kind en is het vaste aanspreekpunt. Zij onderhoudt een goed contact met de ouders
en draagt zorg voor het verkrijgen en geven van voldoende informatie over de
ontwikkeling en het welbevinden het kind. Op aanvraag van ouders of andere
pedagogisch medewerkers voert zij ouder- en of evaluatie gesprekken.
Ouderparticipatie en communicatie
De Wet Kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht in iedere vestiging. Zij
vertegenwoordigt alle ouders van KDV het Zonnekind en BSO de Vuurvogel. In Ede is
er op dit moment nog geen oudercommissie.
Voor KDV het Zonnekind en BSO de Vuurvogel zoeken wij nieuwe oudercommissie
leden die ons willen komen ondersteunen. Wij vinden het erg belangrijk dat ouders
meedenken en adviseren bij onderwerpen zoals het pedagogisch beleid; voeding,
opvoeding, de tarieven, veiligheid en gezondheid; openingstijden; spel- en
ontwikkelingsactiviteiten etc.
Wanneer u interesse heeft kunt u dit aangeven bij Stéphanie Hoogstede of Wietske
Steenbergen (zie de contactgegevens).
Ook op het intakeformulier en tijdens het intakegesprek wordt aan de ouders
gevraagd of zij willen deelnemen aan de oudercommissie.
Istia is aangesloten bij BOink (Belangenvereniging ouders in de kinderopvang).
De oudercommissie vergadert 3 á 4 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar
en worden vooraf in het weekbericht aangekondigd. Eénmaal per jaar worden de
ouders voor een algemene ouderavond uitgenodigd.
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Stagiairs
Per 1 augustus 2015 is SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven) verantwoordelijk voor de erkenning en kwalificatie van bedrijven die
leerplekken willen aanbieden. Bijna alle kinderopvanglocaties die bij Stichting Istia
horen, zijn erkende leerbedrijven.
Aangezien de kinderopvang van Stichting Istia graag een aandeel levert in de
opleiding van pedagogisch medewerkers, is het mogelijk dat u ook op KDV het
Zonnekind en BSO de Vuurvogel Ede een stagiair op de groep treft.
Stagiairs zijn boventallig en worden begeleid door een ervaren pedagogisch
medewerker. Een derdejaars PW 3 stagiair die de benodigde competenties behaald
heeft kan procentueel als pedagogisch medewerker ingezet worden, na overleg
tussen de opleidingsmentor en de praktijkbegeleider.
AVG en privacybeleid
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van
toepassing. Met alle verkregen informatie en gegevens wordt vertrouwelijk
omgegaan en niet ter beschikking aan derden gesteld, behoudens bij Wet
Vastgestelde Uitzonderingen. Stichting Istia houdt zich aan de Wet Bescherming
Persoonsgegevens.
 Alle formulieren en overeenkomsten worden opgeborgen in een afgesloten
kast.
 De financiële- personele- en kind-administratie van Istia is opgeslagen in
beveiligde online omgevingen waarbij met de leveranciers een
verwerkersovereenkomst AVG is afgesloten.
 Alle digitale apparaten waar wij mee werken zijn beveiligd met een
wachtwoord.
 Er zijn actuele virusscanners geïnstalleerd op de computers en laptops waar
wij mee werken.
 Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Zie ook de website: www.stichting-istia.nl/home
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Gezondheidsbeleid, ontwikkelings- en veiligheidsbeleid
De kinderopvang onder Stichting Istia voldoet aan de regels zoals ze gesteld zijn in
de wet Kinderopvang en aanverwante regelgeving. Ook de GGD en brandweer stellen
bepaalde eisen. Gemeente, GGD en brandweer oefenen samen een
toezichthoudende en controlerende functie uit.
De inventarisaties en de actieplannen veiligheid - en gezondheid liggen ter inzage
voor ouders en worden besproken met de werknemers, zodat zij weet hebben van
de risico's, de aanpak en hun verantwoordelijkheden daarin.
De pedagogisch medewerkers volgen de kinderen in hun ontwikkeling. Als er uit
gesprekken met de ouders blijkt dat extra begeleiding of zorg gewenst is beschikt
Stichting Istia over de mogelijkheid, om buiten het reguliere aanbod zoals Groene
Kruis en welzijnsinstellingen, algemeen maatschappelijk werk en Samen Veilig
Midden Nederland, door te verwijzen naar specifieke, vanuit de antroposofische
pedagogie, werkende begeleiding.
Voorbeelden hiervan zijn:


de antroposofische arts



het antroposofisch consultatiebureau



Het Waag Therapeuticum Wageningen



verschillende therapeuten vanuit de heilpedagogie



speltherapie

De pedagogisch medewerkers hebben allemaal kennis van het antroposofisch
pedagogisch beleid en de doelgroep waarmee zij werken en krijgen regelmatig
scholing en coaching. Tijdens de pedagogische vergaderingen die een keer in de zes
weken plaats vinden, wordt deze kennis op peil gehouden door de cursus: ‘Scholing
vanuit het antroposofisch mensbeeld’. (Zie Deel IV Opleidingsplan)
Ook binnen de Academie voor Ouders met locaties in Driebergen, Rotterdam, Venlo
(‘Atelier voor Ouders en Opvoeders’), Haarlem, Assen en Twente, worden cursussen
aangeboden waar ouders en pedagogisch medewerkers in de antroposofische
kinderopvang aan kunnen deelnemen.
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Sinds 1 januari 2018 gelden nieuwe kwaliteitseisen volgens de Wet Innovatie en
kwaliteit kinderopvang. Een van deze eisen is de verplichte inzet vanaf 1 januari
2019 van de pedagogisch beleids- en stafmedewerker en/of de pedagogisch
beleidsmedewerker coach.
De pedagogische beleidsmedewerkers dragen bij aan de kwaliteitsontwikkeling en
verdere professionalisering van de opvang en hebben twee belangrijke taken;
-

Ontwikkeling en invoering van het pedagogische beleid,

-

Coaching van pedagogische medewerkers bij hun werkzaamheden.

Stichting Istia heeft gekozen voor één beleids- en stafmedewerker, en één
pedagogisch beleidsmedewerker coach. Samen verzorgen zij de ontwikkeling,
invoering en de kwaliteit van het pedagogisch beleid, gebaseerd op de
ontwikkelingspsychologie vanuit het antroposofisch mensbeeld.
Jaarlijks controleert de GGD, die waakt over het welzijn van het kind en de
handhaving van de regelgeving, of de kinderopvang van Stichting Istia voldoet aan
het kwaliteitskader van de wet kinderopvang. Aan de hand van de
inspectierapporten die deze organisatie uitbrengt, wordt de kwaliteit van de
kinderopvang extern gewaarborgd.
Klachtenregeling
Het is soms niet te vermijden dat er af en toe iets is wat een ouder niet bevalt aan
de opvang van zijn of haar kind. Over de dagelijkse gang van zaken kunnen de
pedagogisch medewerkers of de coördinator altijd aangesproken worden.
Toch kan het voor ouders soms lastig zijn om zorgen of kritiek rechtstreeks te
bespreken. Wij willen iedereen de mogelijkheid bieden om hun klacht of uiting van
ongenoegen ergens neer te leggen. We kunnen hier alleen maar van leren. Pas als
we weten dat ouders iets vervelend vinden of ergens moeite mee hebben, kunnen
we er iets aan doen en kan de situatie verbeterd worden.
Indien er beleidsmatige aangelegenheden of klachten zijn kan contact opgenomen
worden met bestuurslid Annie Storm van Stichting Istia: 06 – 38827113
a.storm@stichting-istia.nl
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Bij klachten en/of vragen over facturering en andere financiële aangelegenheden
kunnen ouders terecht bij Constant Boogert secretaris en financieel adviseur:
info@stichting-istia.nl
Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een klacht schriftelijk
ingediend worden. Er zitten klachten/suggestie formulieren in de ouderklapper.
Als ouders er niet samen met ons uitkomen, kan een geschil vanaf 1 januari 2016
voorgelegd worden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
Voor meer informatie, ga naar www.klachtenloket-kinderopvang.nl Onze
klachtenregeling staat ook uitgebreid beschreven op de site van Istia:
www.stichting-istia.nl
Adressen
Stichting Istia
KvK: 59 378 166
Zustersstraat 25
5914 XX Venlo
www.stichting-istia.nl
info@stichting-istia.nl
Annie Storm
06 38827113
Bestuurder/ directeur Stichting Istia
Pedagogisch beleidsmedewerker coach
Locatieleider Rudolf Steiner Educare Venlo
annie@rudolfsteinereducare.nl
www.stichting-istia.nl
Bianca Kempff-Metze
Beleidsmedewerker Stichting Istia
06 47345976
bianca@stichting-istia.nl
www.stichting-istia.nl
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Kinderdagopvang Het Zonnekind
Stephanie Hoogstede coordinator KDV
Adres KDV: Nachtegaallaan 49 6713 BW Ede
Postadres: Postbus 40 6710 BA Ede
Telefoon: 06 – 49041022
Website: www.stichting-istia.nl
Email: kdvhetzonnekind@stichting-istia.nl
Buitenschoolse opvang De Vuurvogel
Wietske Steenbergen coördinator BSO
Adres BSO: Nachtegaallaan 49 6713 BW Ede
Postadres: Postbus 40 6710 BA Ede
Telefoon: 06 - 16642385
Website: www.stichting-istia.nl
Email: bsovuurvogel@stichting-istia.nl
Naam: basisschool de Vuurvogel
Locatieleider Maartje ter Beek
Adres school: Nachtegaallaan 49 6713 BW Ede
Postadres: Postbus 40 6710 BA Ede
Telefoon: 0318 – 615428
Website: www.vsdevuurvogel.nl
Jeugdgezondheidszorg Ede
Contactgegevens:
Telefoon: 0318 – 745757
Website: www.cjgede.nl
Email: info@cjgede.nl
Infectieziektenlijn GGD Gelderland – Midden - algemeen
Telefoon: 0800 8446 000
Email: ggd@vggm.nl

27 versie december 2019

28 versie december 2019

