Beste ouder(s),
Volgens afspraak doen wij jullie hierbij een informatieboekje toekomen met betrekking tot de
opvang van jullie kindje. Daarnaast willen wij jullie van harte uitnodigen om zelf te komen
ervaren hoe fijn de sfeer is in één van onze twee kinderdagverblijven of één van de vijf
groepen buitenschoolse opvang.
Voor de peuterspeelzaal hebben wij een ander informatiepakketje.
Maak snel een afspraak met Marika van den Hurk of Dorothé van Dijk voor een rondleiding.
Dit informatieboekje bestaat uit:
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* lees waar ouders staat ouder(s)/verzorger(s)
Inleiding:
De maatschappij verandert, en daarbinnen heeft de kinderopvang een stevig plaatsje
veroverd. Werkende ouders zoeken naar een fijne, gezellige, veilige opvang voor hun
kinderen. Maar ook ouders die niet werken zien de voordelen van ons kinderdagverblijf. Een
opvang waar ze zich thuis voelen en met leeftijdsgenootjes een fijne dag hebben, waar het
stimuleren van de ontwikkeling het uitgangspunt is.
Door toeslag kinderopvang zullen de netto kosten aanmerkelijk lager zijn dan je verwacht.
Met meer kinderen in het gezin loopt het voordeel relatief nog meer op.
Zie hiervoor ook de toeslag tabel op pagina 16.
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Doelstelling Kinderdagverblijf De Ontdekking
Kinderdagverblijf De Ontdekking is opgericht door Dorothé van Dijk en Marika van den Hurk
en gestart in augustus 2002. Na jarenlange ervaring in de kinderopvang was de tijd gekomen
om onze visie op kinderopvang te vertalen in een eigen kinderdagverblijf.
Het is een bewuste keuze geweest om een kleinschalig kinderdagverblijf te openen.
De contacten met de ouders en het kind zijn daardoor direct en doelgericht en er wordt
gewerkt in een stabiel hecht team.
De kinderen worden met de meeste zorg en aandacht door
deskundige pedagogisch medewerksters verzorgd. Ze
worden begeleid in hun ontdekkingsreis in de zo belangrijke
en bepalende eerste levensjaren. Omdat wij als
kinderdagverblijf relatief klein zijn, kunnen wij de huiselijke
sfeer creëren die zo van belang is bij jonge kinderen.
Daarmee geef je de kinderen een vertrouwd en geborgen
gevoel, zodat ze zich optimaal kunnen ontplooien. De
kleinschaligheid is gewaarborgd gebleven door de komst
van het kinderdagverblijf aan de Pandelaar in februari 2008 en het Pandje in april 2019.
In 2020 de bungalow aan de St. Annastraat 4 voor onze tieners.
De kinderdagverblijven voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid,
hygiëne en ergonomie en wordt ieder jaar geïnspecteerd door de GGD, de rapporten worden
gepubliceerd op landelijkregisterkinderopvang.nl.
Kinderdagverblijf De Ontdekking is een plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar en hun ouders
zich welkom en thuis voelen. Wij werken met ons eigen kwaliteitswerkboek.
Het kinderdagverblijf is op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van
de dagen zoals genoemd in de prijslijst, geopend van 07.30-18.00 uur.
Op aanvraag vanaf 07.00 uur en tot 18.30 uur. Opvang is mogelijk op vaste dagdelen en in
beperkte mate flexibel.
De locaties en de groepen bij Kinderdagverblijf De Ontdekking:
1. St. Annastraat 8 heeft drie groepen dagopvang en twee groepen buitenschoolse opvang:
 babygroep “de coconnetjes”, voor kinderen van 0 tot 2 jaar;
 verticale groep “de rupsjes”, voor kinderen van 0 tot 4 jaar;
 peutergroep “de vlinders”, voor kinderen van 2 tot 4 jaar;
 buitenschoolse opvang “de vliegeniers”, voor kinderen van groep 1 en 2;
 buitenschoolse opvang “de avonturiers”, voor kinderen van groep 3,4 en 5;
2. St. Annastraat 4 tieneropvang “de pioniers”, voor kinderen van groep 6,7 en 8
3. Pandelaar 45 heeft drie groepen dagopvang en één peuterspeelzaal groepje,.
 verticale groep “de bijtjes” voor kinderen van 0 tot 4 jaar;
 baby groep “de bloemetjes” voor kinderen van 0 tot 2 jaar;
 peuter groep “de boefjes” voor kinderen van 2 tot 4 jaar;
 peuterspeelzaalgroep “de paardenbloempjes” voor kinderen van 2 tot 4 jaar, hiervoor
hebben wij aparte informatie.
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4. Pandelaar 37, het Pandje, waar we samen met de Jenaplanschool de Pandelaar gebruik
van maken, heeft één groep BSO en één groep peuterspeelzaal
 buitenschoolse opvang “de bengels”, voor kinderen van groep 1 en 2
 peuterspeelzaal “de boterbloempjes” voor kinderen van 2 tot 4 jaar, hiervoor hebben
wij aparte informatie.
5. St. Michaëlstraat 30, buitenschoolse opvang “de bikkels”, voor kinderen van groep 3,4
en 5 in de grote vieringruimte van Jenaplanschool de Pandelaar.
Het aantal kinderen dat per groep opgevangen kan worden is afhankelijk van het aantal
vierkante meters en de leeftijd van de kinderen. Hiervoor hanteren wij minimaal de afspraken
uit de wet kinderopvang, maar in de meeste gevallen hebben wij meer ruimte. Zowel de
inrichting van de groepsruimtes als het aanwezige spelmateriaal is geheel afgestemd op de
leeftijdsgroep en daarbij behorende ontwikkelingsfasen van de kinderen.
De buitenruimte vóór én aan de zijkant van De Ontdekking St. Annastraat is afgestemd op de
leeftijdscategorie en is voor gezamenlijk gebruik, daarnaast is er een groot dakterras,
waarvan vooral de avonturiers en de vliegeniers gebruik maken. De pioniers hebben een
eigen tuin. Daarnaast maken we gebruik van het grote veld van de naastgelegen school.
De buitenruimte van De Ontdekking Pandelaar is voor gezamenlijk gebruik, er is een
speciaal afgeschermd gedeelte met een uitdagend klimtoestel voor de BSO/oudere peuters
en daarnaast kunnen de kinderen van de BSO ook nog gebruik maken van de grote
speelplaatsen van de naastgelegen Jenaplan school De Pandelaar en ‘t Pandje.
Pedagogisch beleid (samenvatting)
Gedurende een gedeelte van de dag wordt de opvoeding en verzorging van de kinderen
overgenomen van de ouders. Van groot belang hierbij is een goede communicatie met de
ouders. Ouders blijven eerstverantwoordelijke voor de opvoeding van hun kinderen.
Alle kinderen zijn welkom binnen de bevoegdheden van de pedagogisch medewerksters
kinderopvang. Kinderen en ouders uit alle culturen moeten zich thuis kunnen voelen bij De
Ontdekking. Individuele verschillen tussen kinderen worden als gewoon beschouwd,
iedereen is anders (gelukkig maar).
Door een sfeer te creëren van veiligheid, geborgenheid en vertrouwen kan er een goede
basis gelegd worden voor de ontwikkelingskansen van alle kinderen. Het kind kan zo op zijn
eigen manier en in zijn eigen tempo ontwikkelen. De kinderen worden hierbij door de
pedagogisch medewerksters gestimuleerd en begeleid, onder andere door het aanbieden
van activiteiten en individueel contact.
Spelen is het belangrijkste instrument voor kinderen om de wereld te ontdekken, zowel met
andere kinderen als individueel en met de pedagogisch medewerkster samen. Binnen de
groep wordt aan spelen alle ruimte gegeven. De pedagogisch medewerksters bieden de
voorwaarden voor veilig en creatief spel.
Het algemene pedagogische beleidsplan is te vinden op onze website. Daarnaast wordt het
pedagogisch beleid met het intakeformulier per mail verzonden zodat ouders dit kunnen
invullen vóór het intakegesprek. De bijzonderheden van het kind en het pedagogisch beleid
van de groep worden in het intakegesprek besproken.
Vele pedagogen hebben hun eigen visie ontwikkeld ten aanzien van het begeleiden en
verzorgen van kinderen. Binnen De Ontdekking hebben wij ervoor gekozen om niet volgens
één stroming te werken, maar een eigen werkwijze te hanteren waarin de visie en
werkwijzen van meerdere pedagogen verweven zijn.
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De rode draad in ons pedagogisch werken is VVE, vroeg en voorschoolse educatie.
Alle pedagogisch medewerksters zijn VVE gecertificeerd middels het programma Uk en Puk.
Uk en Puk is een educatief programma dat zich richt op alle kinderen van 0 tot 4 jaar. Het
programma is verdeeld in thema’s die activiteiten bevatten waarmee
gewerkt wordt aan;
 de spraak-en taal ontwikkeling,
 rekenprikkels
 de sociaal-emotionele ontwikkeling
 de motorische en zintuigelijke ontwikkeling.
Elke activiteit bevat gerichte aanwijzingen voor de pedagogisch medewerksters m.b.t. de
verschillende leeftijdsgroepen (0-2, 2-4, 0-4). Een essentieel onderdeel van elke activiteit is
de eigen inbreng van het kind. De thema’s van Uk en Puk zijn doordacht en heel uitgebreid
van opzet. Een thema bevat verhaaltjes, liedjes, knutsel- en andere activiteiten, een lijstje
van bijbehorende boekjes bij ieder thema en veel aanwijzingen voor onze pedagogisch
medewerksters. We kunnen hiermee heel gestructureerd werken aan de ontwikkeling van de
kinderen.
Op onze website, www.deontdekking-kdv.nl is een gedeelte gewijd aan Uk en Puk, zodat je
thuis ook kunt zien met welke activiteit we werken. Ook de peuterspeelzaal volgt dit
programma.
Kind volgsysteem 0-4 KIJK!
In het belang van jullie kind(eren) worden er gegevens over de ontwikkeling vastgelegd in
KIJK, ons kind volgsysteem.
Om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan zijn er de volgende afspraken gemaakt:
 Tijdens de voorschoolse periode wordt van alle kinderen de ontwikkeling geobserveerd.
 Er zijn 4 registratiemomenten, net voor het eerste, net voor het tweede, net voor het
derde en net voor het vierde levensjaar van het kind.
 Wanneer de ontwikkeling daartoe aanleiding geeft, wordt dit met de ouders besproken.
 Het kind volgsysteem wordt door de pedagogisch medewerkster met de ouders
besproken elk jaar en vlak voordat hun kind naar de basisschool gaat.
De overdracht van het kind volgsysteem 0-4 KIJK!
Het overdrachtsformulier wordt door de administratie schriftelijk beveiligd overgedragen aan
de basisschool. Bij kinderen met een extra ondersteuningsvraag vindt er een mondelinge
overdracht plaats (warme overdracht). Daar waar wenselijk kan de basisschool om een
mondelinge toelichting vragen. Wanneer de school waar het kind naartoe gaat ook met KIJK!
werkt wordt het kind ook digitaal “verhuisd”. Dit gebeurt altijd met toestemming van de
ouders/verzorgers.
De Mentor:
Mentoring is een één-op-één interactief proces waarbij de mentor het leren van het kindje
begeleidt en ze zich samen op de persoonlijke ontwikkeling richten. Mentoren zetten hun
kennis, bekwaamheid en (levens)ervaring in om de kinderen te helpen hun
ontwikkelingsdoelen te bereiken. Elk kind binnen De Ontdekking is toegewezen aan een
mentor (pedagogisch medewerker van de groep).
Door de ‘eigen’ mentorkinderen is er meer ruimte voor de pedagogisch medewerkers om een
paar kinderen echt goed te leren kennen. Hierdoor kunnen ze beter inspringen op de
behoeften van deze kinderen en zo ook zullen de kinderen eerder contact zoeken met hun
mentor. Door een goede vertrouwensrelatie op te bouwen, zullen kinderen zich emotioneel
veilig voelen bij De Ontdekking. De pedagogisch medewerkers kijken goed naar de kinderen
en maken dan een verdeling en laten de ouders weten wie de mentor is van hun kindje.
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Ouderbetrokkenheid en communicatie
 Goede kinderopvang valt of staat met een duidelijke en heldere communicatie met
ouders. De breng- en haalmomenten zijn hiervoor bij uitstek geschikt. Doordat de
werktijden van de pedagogisch medewerksters hierop zijn afgestemd, kunnen ouders
altijd te woord worden gestaan. Op aanvraag kan er altijd een gesprek buiten de groep
plaatsvinden. Dit kan zowel op uitnodiging van de pedagogisch medewerkster als ook op
verzoek van de ouders.
 We maken gebruik van een ouderapp. Hiermee kan een ouder snel de eigen gegevens
aanpassen, ruildagen of extra dagen aanvragen en communiceren met de groep over het
kind.
 De kinderen van de BSO zijn al heel zelfstandig. Wij plaatsen veel informatie op de
website en op de facebook pagina van alle activiteiten die wij doen. Ook maken wij veel
gebruik van de mail om iedereen op de hoogte te houden.
 De ontwikkeling van de kinderen van de BSO wordt in het stamgroep overleg tussen de
pedagogisch medewerksters besproken, dit gebeurt 1 maal per kwartaal. Zo zijn alle
BSO-pedagogisch medewerksters op de hoogte van de ontwikkelingen en wordt aan
ieder kind aandacht besteed
 Na de eerste drie geplaatste maanden is er een mogelijkheid voor een evaluatie gesprek
waarin de achterliggende periode wordt besproken.
 Naar aanleiding van observaties en registraties in KIJK, zijn er 10 minuten gesprekken.
De pedagogisch medewerkster maakt de afspraak, rond het 1e,2e,3e en 4e levensjaar.
 Één keer per jaar wordt er een ouderavond op de Annastraat en/of op de Pandelaar
georganiseerd, dit kan in de vorm van een thema zijn of een avond waarop ouders met
elkaar en de groepsleiding van gedachten kunnen wisselen. Workshops of informatie
avonden kunnen ook gezamenlijk met andere partners worden georganiseerd.
 Als er nieuws is, mailen wij dat zo snel mogelijk naar alle ouders als het algemeen is in
een nieuwsflits en specifiek naar ouders als het over bepaalde groepen of leeftijden
gaat. Zo is iedereen altijd snel op de hoogte van wat er speelt in het kinderdagverblijf.
 Kinderdagverblijf De Ontdekking heeft voor beide locaties een oudercommissie en
verleent hier alle medewerking aan. U kunt ze ook vinden op onze website
oudercommissie De Ontdekking. Heeft u interesse, meld dat bij ons of bij de pedagogisch
medewerkster.
 De website www.deontdekking-kdv.nl geeft actuele informatie.
 Bij plaatsing van uw kind ontvangt u van Kinderdagverblijf De Ontdekking de huisregels,
het algemeen pedagogisch beleid en het beleid van de groep, de algemene voorwaarden
zoals vastgelegd door de Maatschappelijke Ondernemersgroep/Branchevereniging
Kinderopvang 2014 en onze eigen algemene voorwaarden, duidelijk voor u en voor ons.
Beleid overig:
Hiervoor zijn procedures en werkinstructies opgesteld die door ons personeel worden
gehanteerd. Deze zijn op aanvraag in te zien.
 Hygiëne beleid: Het personeel van Kinderdagverblijf De Ontdekking draagt zorg voor
optimale hygiëne. In het kinderdagverblijf wordt gewerkt volgens de hygiëne richtlijnen
van het RIVM.
 Veiligheidsbeleid: De totale inrichting is op de laatste eisen afgestemd. Dit geldt zowel
voor het meubilair als ook de totale uitrusting van het gebouw en de buitenruimte. In ons
veiligheid en gezondheid beleid staat beschreven hoe wij inspelen op eventuele risico’s.
 Medisch handelen: Wanneer een kind medicijnen gebruikt op het kinderdagverblijf wordt
door de pedagogisch medewerkster een formulier ingevuld over hoe en wanneer het
medicijn moet worden toegediend en afgetekend na toediening. Hierdoor is er altijd
controle en zijn vergissingen uitgesloten. Voor het toedienen wordt altijd schriftelijk
opdracht gegeven door de ouders.
Alle kinderen zijn welkom binnen de bevoegdheden van de pedagogisch medewerksters
kinderopvang.
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 Ziektebeleid: In principe kan een kind wanneer het ziek is het kinderdagverblijf niet
bezoeken. Binnen Kinderdagverblijf De Ontdekking hanteren wij de richtlijnen van de
GGD wat betreft de ziektes met infectiegevaar. Een uitzondering kan gemaakt worden
wanneer een kind bijvoorbeeld wel een ziekte en/of koorts heeft maar hier geen hinder
van ondervindt en niet meer aandacht opeist dan elk ander kind. Dit wordt per situatie
bekeken. Wanneer de groepsleiding denkt dat het kind kan komen is het ondanks dat
hij/zij een ziekte en/of koorts heeft toch welkom. De rest van de groep kinderen mag hier
geen hinder van ondervinden. Wanneer een kind op het kinderdagverblijf ziek wordt, zal
de pedagogisch medewerkster bepalen of het kind kan blijven of opgehaald moet worden.
Wanneer de pedagogisch medewerkster besluit dat een kind toch kan blijven wordt altijd
contact opgenomen met de ouders om deze te informeren. De keuze ligt dan bij de
ouders of ze het kind eerder komen ophalen of niet. Zo zal de zorg voor het kind optimaal
zijn wanneer het zich toch al niet lekker voelt. Op deze manier komen wij de ouders
tegemoet in de zorg voor hun “zieke” kind.
Ten tijde van de corona maatregelen worden de richtlijnen van het RIVM en onze
branche organisatie gevolgd.
 Privacy: Kinderdagverblijf De Ontdekking draagt zorg voor een zorgvuldige en
behoorlijke omgang met persoonsgegevens van kinderen en ouders in de dagelijkse
uitvoering gelet op de wet persoonsregistratie en het privacy reglement dat
Kinderdagverblijf De Ontdekking hanteert. Alle regels met betrekking tot de AVG worden
in acht genomen. Tevens houden we ons aan de Meld code Huiselijk geweld en
Kindermishandeling
 Voedingsbeleid: Kinderdagverblijf De Ontdekking heeft een eigen voedingsbeleid.
Klachtenprocedure: Geschillencommissie Kinderopvang.
1. De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst schriftelijk bij de ondernemer in.
 de houder onderzoekt de klacht zorgvuldig.
 de houder houdt de ouder op de hoogte van de afhandeling van de klacht.
 de klacht, rekening houdend met de aard ervan, wordt zo spoedig mogelijk
afgehandeld.
 de ouder krijgt een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel van de klacht.
 in het oordeel is een concrete termijn gesteld waarbinnen eventuele maatregelen
zullen zijn gerealiseerd.
2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de
datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk
of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie
Kinderopvang (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.
3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer
aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).
4. Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de
Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de
ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie
schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of
hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na
het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter
aanhangig te maken.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het
voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is
beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De
beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor
de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding
verschuldigd.
6. Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is
bevoegd van geschillen kennis te nemen.
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Aanmelding en plaatsingsprocedure
De ouders kunnen zowel digitaal als schriftelijk hun kind inschrijven.
Binnen 2 werkdagen ontvangt u dan een bevestiging van ontvangst.
Kinderen worden geplaatst op volgorde van inschrijving.
Het aantal dagdelen en de dagen waarop kunnen van invloed zijn op de beschikbaarheid.
Bij plaatsing ontvangen de ouders binnen een week een verzoek tot digitale ondertekening.
Vervolgens tekent Kinderdagverblijf De Ontdekking. Dan krijgt u een digitaal ondertekend
exemplaar retour per mail voor uw eigen administratie.
Zijn er nog vragen? Bel ons op nummer 0492-331007 en u krijgt van ons een antwoord!
Of mail ons, info@deontdekking-kdv.nl
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TARIEVEN 2021
(bedragen in euro’s)
Alle prijzen en informatie zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen
Uurtje factuurtje: niet bij Kinderdagverblijf De Ontdekking!

Waarom niet? Het is erg belangrijk voor jonge kinderen dat zij zich in alle rust kunnen
ontwikkelen en daarbij zo min mogelijk gestoord worden. Ook het kabinet begint zich hier
steeds meer om te bekommeren. Er zijn ontwikkelingen gaande zodat alle kinderen van 0-4
jaar zich voor een bepaald aantal uren per week kunnen ontwikkelen binnen de
kinderopvang. Wanneer ouders de mogelijkheid hebben om hun kind(eren) per uur te
brengen, kan dit in de praktijk betekenen dat de samenstelling van de kinderen binnen de
groep per uur wisselt.
Kinderen zijn bij De Ontdekking het uitgangspunt. Vandaar dat wij de rust op de groep
maximaal willen waarborgen.
Op deze manier genieten alle kinderen maximaal van ons VVE programma Uk en Puk en
alle daarbij horende activiteiten, die toch al gauw een dagdeel beslaan.
Daarnaast is het voor jonge kinderen erg lastig wanneer zij maar 1 á 2 uur per dag aanwezig
zijn om hun plekje te vinden in de groep en een band op te bouwen met andere kinderen en
leidsters.
Aan de andere kant onderkennen wij de behoefte van de ouders voor opvang op maat en
hebben daarom een schoolweken pakket.
 Opvang in schoolweken, oftewel het 40 weken pakket.
 De scholen hebben verschillende eindtijden, daarom hebben we daar aangepaste
contracten voor.
 Voor alle opvangsoorten, op aanvraag open vanaf 7 uur en verlengd tot 18.30 uur.
Vanaf 1 januari 2021 is de maximale uur prijs die voor kinderopvang wordt vergoed € 8,46.
Bij De Ontdekking is het uurtarief voor hele dagopvang € 8,46 en voor halve dagopvang €
8,80.
De maximale uur prijs die wordt vergoed voor buitenschoolse opvang 2021 wordt verhoogd
naar € 7,27 per uur. Onze prijzen in 2021 zijn vanaf € 7,30, gelijk aan die van 2020, zij
worden niet verhoogd.
Geef wijzigingen in uur prijzen door aan de belastingdienst.
Ook als uw inkomen significant wijzigt, zowel naar boven als naar beneden.
Gebruik de toeslagen app van de belastingdienst.
Zelf toeslag berekenen? Kijk hiervoor op de website toeslagen.
Ook de voorwaarden van de belastingdienst voor tegemoetkoming in de kosten
kinderopvang vindt je hier. Deze kunnen wijzigen, raadpleeg altijd eerst deze website of bel
de belastingtelefoon 0800-0543, hou je BSN nummer bij de hand.
Belangrijke regels vanuit de belastingdienst samenvatting:
(onder voorbehoud van wijzigingen belastingdienst)
1. Vraagt u kinderopvangtoeslag aan voor 2021? Die moet u aanvragen binnen 3
maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht
daarom niet te lang met aanvragen, anders loopt u de kinderopvangtoeslag mis.
Voorbeeld: uw kind gaat vanaf 10 april naar de opvang, u moet dan uiterlijk 31 juli 2021
kinderopvangtoeslag aanvragen.
2. Heeft u meer kinderen die naar de opvang gaan? Dan krijgt u voor het kind met de
meeste uren opvang de laagste vergoeding. Dit kind noemen we het 1e kind. Dit hoeft
dus niet uw oudste kind te zijn. Is het aantal opvanguren gelijk, dan is het kind met de
hoogste opvangkosten het 1e kind. Deze kosten staan op de rekeningen die u van ons
krijgt.
3. Zijn het aantal opvanguren en de opvangkosten voor uw kinderen gelijk? Dan bepaalt
de Belastingdienst wie het eerste kind is.
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4. Het aantal opvanguren waarvoor u kinderopvangtoeslag kunt krijgen, wordt bepaald
door het aantal uren dat u werkt. Werkt uw toeslagpartner ook ga dan uit van de ouder
die het minste aantal uur per jaar werkt. U kunt per kind voor maximaal 230 uur per
maand kinderopvangtoeslag krijgen.
De uren waarvoor u maximaal kinderopvangtoeslag kunt krijgen, berekent u zo: Gaat
uw kind naar de dagopvang? Vermenigvuldig de uren die u werkt met 140%. Gaat uw
kind naar de buitenschoolse opvang? Vermenigvuldig de uren die u werkt met 70%. In
de percentages is rekening gehouden met reistijd en verplichte pauzes. Let op! Ook
als u meer dan 40 uur per week werkt, kunt u per kind voor dagopvang maandelijks
voor maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag krijgen, voor BSO moet u het uitrekenen.
Bereken het maximum aantal opvanguren
Bereken voor hoeveel uren u kinderopvangtoeslag kunt krijgen, met het hulpmiddel
Maximum aantal opvanguren kinderopvangtoeslag berekenen. Gebruikt u minder uren
dan het maximum voor uw situatie? Dan mag u die in een andere maand van
hetzelfde jaar gebruiken.
Wat zijn gewerkte uren?
Gewerkte uren zijn de uren die u op jaarbasis betaald krijgt. Werkt u minder uren door
ziekte, bijscholing, vakantie, zwangerschaps- of ouderschapsverlof? Maar krijgt u
deze uren wel doorbetaald? Dan kunt u nog steeds uitgaan van het aantal uren in uw
arbeidscontract.
Gewerkte uren als u ondernemer bent
Bent u zelfstandig ondernemer? Dan zijn de gewerkte uren: de uren die u op jaarbasis
besteedt aan uw bedrijf. Bijvoorbeeld de uren die u in rekening brengt bij uw klanten,
de uren die u besteedt aan de bedrijfsadministratie en de uren die u nodig hebt om
offertes te maken of uw website bij te houden. En ook cursussen en trainingen die u
volgt voor uw bedrijf. Reistijd naar uw klanten mag u ook meetellen als gewerkte uren.
Reistijd voor woon-werkverkeer niet.
Werkte u minder uren door ziekte? Dan mag u maximaal 2 jaar uitgaan van het aantal
uren dat u werkte voordat u ziek werd.
Houd er rekening mee dat u de gewerkte uren aannemelijk moet kunnen maken,
bijvoorbeeld met een urenadministratie.
Wisselende uren
Hebt u wisselende werkuren? Bijvoorbeeld omdat u zzp'er bent?
Kijk hier voor informatie kinderopvangtoeslag zpp-er.
Recht op kinderopvangtoeslag bij werkloosheid:
Werkt u in loondienst en stopt u met werken of wordt u gedeeltelijk werkloos? Of stopt
u met uw onderneming en bent u niet meer ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel? Gaat uw kind nog naar de kinderopvang? Dan hebt u nog 3 maanden
recht op kinderopvangtoeslag. U moet daarbij uitgaan van het aantal contracturen dat
u werkte in de maand voordat u stopte of minder uren bent gaan werken. Deze 3
maanden gaan in op de 1e dag dat u niet meer werkt. Dit geldt ook voor uw
toeslagpartner. Niet gebruikte uren kunt u na de drie maanden nog opmaken.
Klik op deze link kan ik kinderopvangtoeslag krijgen als ik niet werk? voor alle
informatie.
Heb je andere vragen over de toeslag, kijk op kinderopvangtoeslag.
Het jaaroverzicht van 2020 kan je in februari 2021 verwachten. Dit kan je gebruiken voor het
afrekenen van de kinderopvangtoeslag van 2020.
Vragen? Stel ze aan Dorothé van Dijk, 331007 of 390012, of beter nog, stuur een mail naar:
info@deontdekking-kdv.nl
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TARIEVEN 2021
(bedragen in euro’s)

Algemeen (aanvulling artikel 22 van de algemene voorwaarden voor Kinderopvang
Dagopvang en Buitenschoolse Opvang 2014):
 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tarieven.
 Hele dagopvang is onafgebroken opvang gedurende maximaal 10,5 uur.
 Halve dagopvang is onafgebroken opvang van 5,25 uur
(07.30–12.45 uur en van 12.45 - 18.00 uur).
 40 weken pakket (opvang in schoolweken)
 Open vanaf 7 uur en verlengd tot 18.30 uur op aanvraag
Voor buitenschoolse opvang heeft u de volgende keuzemogelijkheden:
1. Voorschoolse opvang: opvang voor schooltijd (altijd in combinatie met naschoolse
opvang)
2. Naschoolse opvang op lange dagen (woensdag en vrijdag)
a. opvang na schooltijd en de hele dag gedurende de schoolvakanties (naschoolse
opvang lang pakket 1)
b. opvang na schooltijd en de ochtend of de middag opvang gedurende de
schoolvakanties (naschoolse opvang lang pakket 2)
c. opvang na schooltijd en géén opvang gedurende de schoolvakanties (naschoolse
opvang lang pakket 3)
3. Naschoolse opvang op korte dagen op maandag, dinsdag en donderdag; woensdag
en vrijdag van 12.30 – 15.30 uur
a. opvang na schooltijd en de hele dag gedurende de schoolvakanties (naschoolse
opvang kort pakket 1)
b. opvang na schooltijd en de ochtend of de middag opvang gedurende de
schoolvakanties (naschoolse opvang kort pakket 2)
c. opvang na schooltijd en géén opvang gedurende de schoolvakanties (naschoolse
opvang kort pakket 3)
4. 12 weken vakantie-opvang buitenschoolse opvang.
Flexibele opvang is bij Kinderdagverblijf De Ontdekking in beperkte mate mogelijk.
Aangezien flexibele opvang duidelijk meer administratieve en planningskosten met zich
meebrengt, hanteren wij hiervoor een aangepast tarief van € 9,80 per uur met een minimale
afname van 10,5 uur per week voor dagopvang, flexibele BSO opvang € 9,26 per uur met
een minimale afname van 6 uur per week, 52 weken per jaar. Met flexibele opvang wordt
bedoeld, opvang die per week verschillend is.
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De kosten van kinderopvang zijn all-inclusive. Dat wil zeggen alles wat nodig is
voor de opvang van uw kind is bij de prijs inbegrepen (uitgezonderd bijzondere
dieetvoeding die wordt vergoed door de zorgverzekering).
De kosten van de buitenschoolse opvang zijn inclusief de vervoerskosten. Uw kind
wordt door het personeel van Kinderdagverblijf De Ontdekking gebracht en
opgehaald. Én inclusief ontbijt!
Extra incidentele opvang voor zittende kinderen is mogelijk en kost € 9,80 per uur en
€ 51,45 per dagdeel (5,25 uur*€ 9,80).
Indien de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk binnen een maand voor de
overeengekomen plaatsingsdatum opzegt, is de afnemer gehouden aan Kinderdagverblijf
De Ontdekking het bedrag van de verschuldigde betaling voor één maand te voldoen.
Plaatsing kan op iedere dag van de maand.
Op Kinderdagverblijf De Ontdekking kan onbeperkt van dagdelen geruild worden, wat vrij
uitzonderlijk is. Géén dagdeel hoeft onbenut te blijven.
Gebruik hiervoor de ouderapp, waarvan u bij inschrijving een link ontvangt. De ruilregels
worden toegezonden bij het plaatsingscontract.
Opzegging van de overeenkomst of een gedeelte daarvan kan met inachtneming van een
opzegtermijn van één maand. Opzegging kan op elke dag van de maand en dient
schriftelijk of per mail te geschieden: bij opzegging door de afnemer is de datum van
ontvangst van de opzegging voor Kinderdagverblijf De Ontdekking bepalend.
2 Weken voor aanvang van de nieuwe maand wordt gefactureerd voor de nieuwe maand.
Bij automatische incasso wordt altijd de 1e van de maand geïncasseerd voor de komende
maand. Je hebt dan 2 weken om het opvangbedrag aan ons over te maken. Toeslag van
de belastingdienst wordt vooraf betaald voor de komend maand rond de 20 e.
Openstelling is gebaseerd op 52 weken opvang per jaar.

Sluitingsdagen 2021
01 januari
vrijdag
05 april
maandag
27 april
dinsdag
13 mei
donderdag
24 mei
maandag
05 oktober
dinsdag

Nieuwjaarsdag
2e Paasdag
Koningsdag
Hemelvaart
2e Pinksterdag
studiedag

Kerstmis 2021 valt op zaterdag en zondag, nieuwjaarsdag 2022 op zaterdag.
De feestdagen kunnen niet geruild worden. De studiedag mag wel geruild worden op basis
van de ruilregels.
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TARIEVEN 2021
(bedragen in euro’s)
Let op:
Voor alle opvangvormen geldt dat de bedragen kunnen verschillen met de factuur door afrondingsverschillen.
Tip: Wanneer u prijzen vergelijkt, kijk dan niet alleen naar het uurtarief, maar ook naar de maandprijs.
Het aantal uren per maand kan namelijk sterk afwijken.

Prijzen dagopvang

1.
2.
3.
4.
5.

prijs per maand

prijs per jaar uren per maand

uren per jaar

prijs per uur

€ 384,93
€ 200,20
€ 325,15
€ 170,63
€ 445,90

€ 4.619.16
€ 2.402,40
€ 3.901,80
€ 2.047,50
€ 5.350,80

546,00
273,00
420,00
210,00
520,00

€ 8,46
€ 8,80
€ 9,29
€ 9,75
€ 9,80

45,50
22,75
35,00
17,50
45,50

1. Hele dagopvang 0 tot 4-jarigen tarief per kind 52 weken
Hele dagopvang is opvang van 07.30 – 18.00 uur, 10,5 uur per dag.
2. Halve dagopvang 0 tot 4-jarigen tarief per kind 52 weken
Minimaal 2 halve dagen opvang van 07.30 – 12.45, of van 12.45 - 18.00 uur.
5,25 uur per dagdeel.
3. 40 weken hele dagopvang 0 tot 4-jarigen tarief per kind
Opvang van 07.30 – 18.00 in schoolweken.
Géén opvang in vakanties regio zuid basisonderwijs.
4. 40 weken halve dagopvang 0 tot 4-jarigen tarief per kind
Minimaal 2 halve dagen opvang van 07.30 – 12.45, of van 12.45 - 18.00 uur.
5,25 uur per dagdeel. Géén opvang in vakanties regio zuid basisonderwijs.
5. Flexibele dagopvang * 52 weken x 10,5 uur = 546 : 12 maanden = 45,5 uur per maand.
Dit is de minimale afname.
Voor het half uur extra van 07.00 – 07.30 of 18.00 – 18.30 uur geldt het normale uurtarief van
€ 8,46
Voor alle opvangsoorten geldt dat wij met feestdagen gesloten zijn, deze kunnen niet geruild
worden.
Niet opgenomen dagen door ziekte, vakantie of afwezigheid kunnen geruild worden op basis
van de ruilregels, waardoor géén dagdeel onbenut hoeft te blijven.
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Voor buitenschoolse opvang heeft u de volgende keuzemogelijkheden:
1. Voorschoolse opvang: opvang voor schooltijd (altijd in combinatie met
naschoolse opvang)
per maand
1 dag

€ 27,93

per jaar uren per jaar
€ 335,20

40

uren per maand
3,33

De gemiddelde uur prijs van voorschoolse opvang is € 8,38 inclusief
vervoer naar school 40 weken per jaar én inclusief ontbijt. Opvang van
07.30 – 08.30 uur.
2. Naschoolse opvang op lange dagen (woensdag en vrijdag)
a. opvang na schooltijd van 12.30 – 18.00 en de hele dag gedurende de
schoolvakanties (naschoolse opvang lang pakket 1)
Aantal dagen
per week
per maand
per jaar uren per jaar
uren per maand
1 dag

€ 210,48 € 2.525,80

346

28,83

De gemiddelde uur prijs is € 7,30 inclusief vervoer van school naar De Ontdekking.
b. opvang na schooltijd en de ochtend of de middag opvang gedurende de
schoolvakanties (naschoolse opvang lang pakket 2)
Aantal dagen
per week
per maand
per jaar uren per jaar
uren per maand
1 dag

€ 180,88 € 2.170,61

283

23,58

De gemiddelde uur prijs is € 7,67 inclusief vervoer van school naar De Ontdekking.
c. opvang na schooltijd en géén opvang gedurende de schoolvakanties
(naschoolse opvang lang pakket 3)
Aantal dagen
per week
per maand
per jaar
uren per jaar uren per maand
1 dag

€147,77

€1.773,20

220

18,33

De gemiddelde uur prijs is € 8,06 inclusief vervoer van school naar De Ontdekking.
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3. Naschoolse opvang op korte dagen (maandag, dinsdag en donderdag na school tot
18.00; woensdag en vrijdag na school tot 15.30 uur)
a. opvang na schooltijd en de hele dag gedurende de schoolvakanties
(naschoolse opvang kort pakket 1)
per maand

per jaar uren per jaar

Einder en Petrus Dondersschool 15.00 uur uit
1 dag
€ 149,65 € 1.795,80
246
Pandelaar en Samenstroom en Klein Erf 14.45 uur uit
1 dag
€ 155,73 € 1.868,80
256
Berglaren en ’t Venster 14.30 uur uit
1 dag
€ 161,82 € 1.941,80
266

uren per maand
20,50
21,33
22,17

Andere scholen op aanvraag.
De gemiddelde uur prijs is € 7,30 inclusief vervoer van school naar De Ontdekking.

b. opvang na schooltijd en de ochtend of de middag opvang gedurende de
schoolvakanties (naschoolse opvang kort pakket 2)
per maand

per jaar uren per jaar

Einder en Petrus Dondersschool 15.00 uur uit
1 dag
€ 117,88 € 1.414,59
183
Pandelaar en Samenstroom en Klein Erf 14.45 uit
1 dag
€ 124,32 € 1.491,89
193
Berglaren en ’t Venster 14.30 uit
1 dag
€ 130,77 € 1.569,19
203

uren per maand
15,25
16,08
16,92

Andere scholen op aanvraag.
De gemiddelde uur prijs is € 7,73 inclusief vervoer van school naar De Ontdekking.

c. opvang na schooltijd en géén opvang gedurende de schoolvakanties
(naschoolse opvang kort pakket 3)
per maand

per jaar uren per jaar

Einder en Petrus Dondersschool 15.00 uur uit
1 dag
€ 81,40 € 976,80
120
Pandelaar en Samenstroom en Klein Erf 14.45 uur uit
1 dag
€ 88,18 € 1.058,20
130
Berglaren en ’t Venster 14.30 uit
1 dag
€ 94,97 € 1.139,60
140

uren per maand
10,00
10,83
11,67

Andere scholen op aanvraag.
De gemiddelde uur prijs is € 8,14 inclusief vervoer van school naar De Ontdekking.

Flexibele BSO: 52 weken x 6 uur = 312 : 12 maanden = 26 uur per maand.
Dit is de minimale afname. Uur tarief = € 9,26.
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Alleen opvang gedurende de schoolvakanties:
Er zijn 12 vakantieweken. De prijs hiervan is € 47,04 per dagdeel, uurtarief € 8,96. De facturatie
is per maand (jaarprijs gedeeld door 12).
per maand
1 dagdeel
1 dag

€47,04
€94,08

per jaar uren per jaar
€564,48
€1128,96

63
126

uren per maand
5,25
10,5

Tarieven extra opvang:
€ 9,80 extra uur KDV (kan alleen per 5,25 uur worden afgenomen)
€ 9,26 extra uur BSO (kan alleen per BSO dagdeel worden afgenomen)
Peuterspeelzaal (PSZ):
Het tarief voor kinderen van de PSZ die vallen onder de wet kinderopvang is gelijk aan het
halve dag tarief van de dagopvang, dat is € 8,80 per uur. Dit zijn ouders die werken.
Je kan hiervoor een toeslag krijgen via de Belastingdienst toeslagen www.toeslagen.nl.
Het tarief voor kinderen van de PSZ die vallen onder de wet OKE betalen per uur € 2,06 de
rest wordt betaald door de gemeente. Dan is er een ouder die niet werkt.
Het tarief voor kinderen van de PSZ die recht hebben op een 3e en 4e dagdeel VVE via het
consultatiebureau is 0. Deze opvang wordt door de gemeente betaald. Hier maakt het niet uit
of een ouder wel of niet werkt.
De prijs per maand wordt berekend door de 40 weken opvang per jaar te delen door 12
maanden. Daardoor betaal je ook in de vakanties.
In de schoolvakanties Zuid is de peuterspeelzaal gesloten.
Ruilen en extra dagen zijn niet mogelijk op de peuterspeelzaal.
De studiedag (5-10-2021) is de peuterspeelzaal gesloten, deze dag wordt ingehaald op
vrijdag 8 oktober 2021.
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Tabel: Percentage kinderopvangtoeslag 2021
Kijk voor de actuele percentages en informatie op kinderopvangtoeslag.

(Gezamenlijk)
Toetsingsinkomen
€
Lager dan

Eerste
kind

Volgend
kind
96.0%

(Gezamenlijk)
Toetsingsinkomen
€
87.177

Eerste
Kind

Volgend
Kind

20.302

96.0%

90.370

58.4%

89.3%

20.303

21.654

96.0%

96.0%

90.371

93.562

56.2%

88.6%

21.655

23.004

96.0%

96.0%

93.563

96.757

54.0%

88.2%

23.005

24.357

96.0%

96.0%

96.758

100.015

51.6%

87.7%

24.358

25.709

96.0%

96.0%

100.016

103.287

49.6%

87.0%

25.710

27.061

95.6%

95.7%

103.288

106.558

47.5%

86.5%

27.062

28.412

94.5%

95.5%

106.559

109.829

45.4%

86.1%

28.413

29.760

93.5%

95.3%

109.830

113.099

43.3%

85.8%

29.761

31.214

92.6%

95.1%

113.100

116.371

41.4%

85.1%

31.215

32.666

92.0%

95.0%

116.372

119.644

39.5%

84.5%

32.668

34.122

91.0%

94.8%

119.645

122.916

37.6%

84.1%

34.123

35.574

90.5%

94.6%

122.917

126.184

35.7%

83.5%

35.575

37.031

89.7%

94.6%

126.185

129.456

34.1%

83.2%

37.032

38.484

88.9%

94.6%

129.457

132.729

33.3%

82.5%

38.485

39.972

88.3%

94.6%

132.730

135.999

33.3%

81.9%

39.973

41.463

87.5%

94.6%

136.000

139.270

33.3%

80.9%

41.464

42.953

86.8%

94.6%

139.271

142.541

33.3%

80.6%

42.954

44.443

86.1%

94.6%

142.542

145.813

33.3%

79.8%

44.444

45.936

85.2%

94.6%

145.814

149.088

33.3%

78.9%

45.937

47.427

84.7%

94.6%

149.089

152.356

33.3%

78.3%

47.428

48.916

83.9%

94.6%

152.357

155.628

33.3%

77.4%

48.917

50.407

83.3%

94.6%

155.629

158.897

33.3%

76.9%

50.408

52.036

82.4%

94.6%

158.898

162.171

33.3%

76.2%

52.037

55.230

80.9%

94.6%

162.172

165.443

33.3%

75.5%

55.231

58.423

80.1%

94.2%

165.444

168.714

33.3%

74.8%

58.424

61.618

79.0%

93.6%

168.715

171.985

33.3%

73.8%

61.619

64.813

76.8%

93.2%

171.986

175.253

33.3%

73.3%

64.814

68.006

74.5%

92.9%

175.254

178.527

33.3%

72.6%

68.007

71.202

72.3%

92.2%

178.528

181.797

33.3%

71.8%

71.203

74.396

69.9%

91.7%

181.798

185.070

33.3%

71.1%

74.397

77.590

67.6%

91.2%

185.071

188.342

33.3%

70.5%

77.591

80.786

65.4%

90.5%

188.343

191.612

33.3%

69.8%

80.787

83.979

63.1%

90.0%

191.613

194.884

33.3%

69.0%

83.980

87.176

60.9%

89.6%

194.885

198.154

33.3%

68.5%

198.155

En hoger

33.3%

67.6%
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Locaties en LRK nummers van Kinderdagverblijf De Ontdekking:
St. Annastraat 8
5421 KC GEMERT
KDV 110043157
St. Annastraat 8
5421 KC GEMERT
BSO 314646267
St. Annastraat 4
5421 KC GEMERT
BSO 301119715
Pandelaar 45
5421 NG GEMERT
KDV 334501441
Pandelaar Bikkels
Sint Michaëlstraat 30
5421 NK GEMERT
BSO 965209945
Pandelaar 37
5421 NE GEMERT
KDV 302180898
Pandelaar 37
5421 NE GEMERT
BSO 521565467
landelijkregisterkinderopvang.nl
Hier zijn de inspectierapporten van de GGD te vinden.
Deze zijn ook op de website van De Ontdekking te vinden: www.deontdekking-kdv.nl

Scan dit en kom direct op onze website!
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INSCHRIJFFORMULIER KINDERDAGVERBLIJF DE ONTDEKKING
1. Gegevens kind(eren)
kind 1

kind 2

Voornaam
Achternaam
(vermoedelijke) geb.datum
Geslacht

Jongen/meisje/niet bekend *

Jongen/meisje/niet bekend *

Huisarts en tel.nr.
Burgerservice nummer
(indien bekend)

Nationaliteit
2. Gegevens ouder(s)/verzorger(s)
ouder/verzorger 1 *
tevens de contractant
Achternaam
ouder/verzorger
Voorletters

ouder/verzorger 2 *

M/V*

M/V*
*

Voornaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboorte datum
Telefoon privé
Telefoon werk
Naam bedrijf
Telefoon mobiel
Telefoon nood
Burgerservice nummer
E-mail adres
Facturen per email

Ja/nee*

Uw facturen worden per email aan u
gezonden, minder papier

Ja/nee*

Makkelijk en veilig

Burgerlijke staat
IBAN nummer
BIC code
Automatische incasso

doorhalen wat niet van toepassing is
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3. Bijzonderheden:
Wij geven toestemming om foto’s en video opnamen van ons kind te maken en deze te
gebruiken voor in de dagboekjes of een ouderbijeenkomst of ter illustratie van
bijvoorbeeld brochures van Kinderdagverblijf De Ontdekking.
Handtekening ouder:__________________________
Wij zijn op de hoogte dat rond de drie en vier jarige leeftijd van mijn kind, er een
observatieformulier wordt ingevuld (kind volgsysteem), wat wordt overgedragen naar de
basisschool van mijn kind.
Handtekening ouder:__________________________
4. Plaatsing
Gewenste
plaatsingsdatum:
Gewenste dagdelen:
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Ochtend
Middag
Gewenste locatie:
VOORSCHOOLSE EN NASCHOOLSE
o St. Annastraat 8 (dagopvang en BSO groep 1,2,3,4 en 5)
OPVANG
o Pandelaar 45 (dagopvang en psz de paardenbloempjes)
o Pandelaar 37 (BSO groep 1 en 2 en psz de boterbloempjes)
Naam van de school: ______________
o Pandelaar school (BSO groep 3,4, en 5)
Hierbij geef ik Kinderdagverblijf De
o Bungalow st Annastraat 4 (groep 6,7 en 8)
Ontdekking toestemming om mijn
5. Soort opvang (aankruisen, meerdere opties mogelijk):
kind(eren) van en naar school te
o Hele/halve dagopvang
vervoeren.
o Hele/halve 40 weken opvang
o Voorschoolse opvang
Handtekening:_____________________
o Naschoolse opvang op lange dagen en de hele dag
gedurende de schoolvakanties
o Naschoolse opvang op lange dagen en de ochtend of middag gedurende de schoolvakanties
o Naschoolse opvang op lange dagen en géén opvang gedurende de schoolvakanties
o Naschoolse opvang op korte dagen en de hele dag gedurende de schoolvakanties
o Naschoolse opvang op korte dagen en de ochtend of middag gedurende de schoolvakanties
o Naschoolse opvang op korte dagen en géén opvang gedurende de schoolvakanties.
o Vakantieopvang BSO
6. Ondertekening
 U wordt vriendelijk verzocht te controleren of alle vragen van dit inschrijfformulier volledig zijn
ingevuld.
 Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Kinderdagverblijf De Ontdekking,
telefoonnummer 0492-331007
 Formulier opsturen naar Kinderdagverblijf De Ontdekking, St. Annastraat 8, 5421 KC
GEMERT of mailen naar info@deontdekking-kdv.nl.
 U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding binnen twee werkdagen.
Ondertekening contractant:
Handtekening:

Kinderdagverblijf De Ontdekking informatiepakket 2021

Datum:

2020-11 kwal

pagina 19 van 19

