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Van harte welkom bij PIT kinderopvang & onderwijs!
Al bijna 40 jaar bieden we de leukste kinderopvang voor kinderen van zes weken tot de middelbare
school. Op onze peuterspeelgroepen krijgt uw peuter liefdevolle, leerzame en professionele opvang in
een veilige en rijke speelleeromgeving. Daar ontdekken de kinderen een grotere wereld dan alleen thuis.
Niet elk kind komt met dezelfde bagage naar de peuterspeelgroep, maar elk kind heeft talenten. Wij
kijken wat nodig is om die talenten spelenderwijs te ontwikkelen. Hierbij komen de eerste stapjes op het
gebied van taal, rekenen, motoriek en sociale vaardigheden aan bod. We gebruiken een gecertificeerde
VVE-methode als leidraad om de ontwikkeldoelen te behalen. Zo stimuleren onze pedagogisch
medewerkers al spelend een brede ontwikkeling van de peuters, in het belang van een soepele overgang
naar het basisonderwijs.
Met elkaar beleven de peuters, vaak ook samen met de kleuters, de leukste avonturen. Huisjes bouwen,
koekjes bakken, slingers maken, samen liedjes zingen, naar verhalen luisteren en eten. De pedagogisch
medewerker lokt reacties uit die goed zijn voor de taalontwikkeling van de peuters. Ook sociaalcommunicatieve vaardigheden, zoals opkomen voor jezelf, aardig doen en samen spelen, komen daarbij
aan bod.
Voordat u de beslissing neemt om uw kind aan onze zorgen toe te vertrouwen, heeft u ongetwijfeld nog
vragen. In deze uitgave proberen we die zoveel mogelijk te beantwoorden. Wilt u meer informatie? Aarzel
dan niet contact op te nemen met onze klantenservice, via klantenservice@pit-ko.nl of 078 - 820 00 10
(van 9.00 tot 15.00 uur).
Wij kijken ernaar uit om uw kind(eren) de beste ontwikkelkansen te mogen bieden!
Met vriendelijke groet,

Ad Vos
Bestuurder
ad.vos@pit-ko.nl
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De kindcentra van PIT kinderopvang & onderwijs
Op de volgende kindcentra is uw kind van harte welkom op onze peuterspeelgroep:
Alblasserdam
• Christelijk integraal kindcentrum De Twijn (ook christelijk basisonderwijs en buitenschoolse opvang)
Nieuwbouw oplevering in 2021
Van 1 september 2019 tot oplevering nieuwbouw
Parallelweg 2
Pieter de Hoochplaats 1
2951 BS Alblasserdam
2951 SC Alblasserdam
078 - 820 00 31
078 - 820 00 32
klantenservice@pit-ko.nl
• Christelijk kindcentrum De Schalm (ook christelijk basisonderwijs en buitenschoolse opvang)
Kerkstraat 60
2951 GL Alblasserdam
078 - 820 00 33
klantenservice@pit-ko.nl
Zwijndrecht
• Christelijk kindcentrum Het Akkoord (ook christelijk basisonderwijs en buitenschoolse opvang)
Hoendersekade 2
3332 KW Zwijndrecht
078 - 303 00 11
klantenservice@pit-ko.nl
• Kindcentrum Dribbel (ook kinderdagverblijf, christelijk basisonderwijs op De Kim en buitenschoolse
opvang)
Roerdompstraat 9
3334 AG Zwijndrecht
078 - 303 01 20
klantenservice@pit-ko.nl
• Kindcentrum Doerak (ook kinderdagverblijf, basisonderwijs (Twee Wieken) en buitenschoolse opvang)
Moermond 55
3334 CL Zwijndrecht
078 - 303 01 30
klantenservice@pit-ko.nl
• Christelijk kindcentrum Impuls (ook christelijk basisonderwijs en buitenschoolse opvang)
Talmaplantsoen 3
3332 CR Zwijndrecht
078 - 820 00 14
klantenservice@pit-ko.nl
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• Christelijk kindcentrum Juliana (ook christelijk basisonderwijs en buitenschoolse opvang)
Juliana van Stolbergstraat 30
3331 BJ Zwijndrecht
078 - 303 01 15
klantenservice@pit-ko.nl
• Kindcentrum De Kim (ook kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang op Dribbel en christelijk
basisonderwijs)
Roerdompstraat 5
3334 AG Zwijndrecht
Dribbel 078 - 303 01 20
klantenservice@pit-ko.nl
• Christelijk kindcentrum De Brug (ook christelijk basisonderwijs en christelijke buitenschoolse
opvang)
Laan van Nederhoven 23
3334 BN Zwijndrecht
078 - 303 01 10
klantenservice@pit-ko.nl
• Christelijk kindcentrum De Notenbalk (ook christelijk basisonderwijs en christelijke buitenschoolse
opvang)
Bazuinstraat 26
3335 DD Zwijndrecht
078 - 303 01 16
klantenservice@pit-ko.nl
• Christelijk kindcentrum Margriet (ook christelijk basisonderwijs en buitenschoolse opvang op Juliana)
Hans Lipperheystraat 1
3331 EM Zwijndrecht
078 - 820 00 17
klantenservice@pit-ko.nl
• Christelijk kindcentrum De Bron peuterspeelgroep i.s.m. YES! (ook christelijk basisonderwijs en
buitenschoolse opvang op Dribbel)
Uilenvliet 41
3333 BS Zwijndrecht
078 - 820 00 12
Heerjansdam
• Christelijk kindcentrum De Rank peuterspeelgroep i.s.m. YES!
Sportlaan 6a
2995 VN Heerjansdam
078 - 820 00 38
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Hendrik-Ido-Ambacht
• Christelijk integraal kindcentrum De Meander (ook christelijk kinderdagverblijf, christelijk
basisonderwijs en christelijke buitenschoolse opvang)
Witte de Withstraat 46
3342 TW Hendrik-Ido-Ambacht
078 - 303 01 40
klantenservice@pit-ko.nl
• Christelijk kindcentrum De Tweestroom (ook christelijk basisonderwijs en christelijke buitenschoolse
opvang)
Jan Wissenslaan 5
3341 GG Hendrik-Ido-Ambacht
078 - 303 01 18
klantenservice@pit-ko.nl
• Christelijk kindcentrum De Wijngaard (ko’tergroep, ook christelijk basisonderwijs en christelijke
buitenschoolse opvang)
Druivengaarde 9
3344 PK Hendrik-Ido-Ambacht
078 - 303 00 16
klantenservice@pit-ko.nl
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Wie zijn wij?
PIT kinderopvang & onderwijs
Als ouder wilt u het allerbeste voor uw kind(eren), ook of misschien wel juist op het gebied van
kinderopvang en onderwijs. Bij PIT vinden we dat kinderen ontwikkelrecht hebben en bieden we uw kind
wat het nodig heeft om zijn of haar eigen talenten te ontdekken en te ontplooien. In onze kindcentra
werken we hieraan als één team vanuit één visie en één pedagogische en educatieve aanpak voor de
beste ontwikkelkansen voor ieder kind, van baby tot puber. Uw kind kan tot de middelbare school bij ons
spelen, spelend leren, leren en lerend spelen. Ook brengen we hem of haar geloof in zichzelf en zorg voor
elkaar bij. Doen waarin je gelooft, daar staat PIT kinderopvang & onderwijs voor.
Onze missie
Kinderen hebben ontwikkelrecht. Daarom zorgen wij voor de beste ontwikkelkansen voor 0- tot 13jarigen. Wij doen dat vanuit onze christelijke normen en waarden. Met spelen, spelend leren, leren en
lerend spelen in een doorlopende ontwikkellijn geven we kinderen de juiste bagage om steeds weer
nieuwe stappen in hun leven te kunnen zetten en hun toekomstdromen waar te maken.
Onze visie
Op onze (christelijke) integrale kindcentra kan ieder kind - van baby tot puber - zonder barrières of
kunstmatige leeftijdsgrenzen worden wie hij is. Vanuit één team met één leiding, één visie en één aanpak
zijn opvang, onderwijs, ontspanning, ondersteuning en opvoeding versmolten. We bieden een
doorlopende ontwikkellijn van 0 tot 13 jaar met activiteiten die zijn afgestemd op de behoeften van het
kind, in iedere fase van zijn leven en op zijn eigen niveau. Ook leren wij hem met respect om te gaan met
de medemens, samen te werken, met zorg en aandacht relaties aan te gaan en keuzes te maken vanuit
eigen verantwoordelijkheid.
Onze vijf kernwaarden
Geborgenheid
Ieder kind voelt zich bij ons veilig en uitgedaagd om in zijn eigen tempo te groeien en met andere
kinderen de wereld te ontdekken. Met rust, regelmaat, vaste, vertrouwde gezichten, een stabiele en
stimulerende sfeer en een duidelijke structuur waarborgen wij de emotionele en sociale geborgenheid.
Persoonlijke aandacht
Vanaf de geboorte ontwikkelt een kind zich spelenderwijs op zijn eigen manier op sociaal, emotioneel,
fysiek, motorisch en cognitief gebied. Onze medewerkers volgen ieder kind nauwgezet, weten welke
talenten hij heeft en waardoor hij wordt uitgedaagd. Dankzij deze persoonlijke aandacht komt hij
optimaal tot zijn recht. Van het organiseren van extra ondersteuning tot bijzondere activiteiten op het
gebied van sport, spel, natuur, kunst, cultuur en techniek: we doen er alles aan om een kind juist dat aan
te bieden wat hij nodig heeft om het beste uit zichzelf te halen.
Samen
Samen met de ouders ontdekken en ontwikkelen we de individuele talenten van ieder kind. Met elkaar
zijn we verantwoordelijk voor een goede aansluiting tussen thuis en ons kindcentrum. Daarnaast werken
we samen met organisaties rondom het kind om van elkaar te leren en te innoveren en zo een bijdrage te
leveren aan de verdere groei van ons vakgebied.
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Met hoofd, hart en handen
We zijn elke dag bezig met de toekomst en bieden kinderen daarvoor een stevig fundament waar ze hun
hele leven profijt van hebben. De vraag ‘wat kan ik bijdragen aan de unieke, persoonlijke ontwikkeling van
dit kind’ staat centraal bij alles wat we doen. Onze kennis, kunde en ervaring, maar ook onze toewijding
en betrokkenheid garanderen maximale ontwikkelkansen voor ieder kind.
Eigen wijs
Het ontwikkelen van kinderen is ons vak en daarin gaan we voor topkwaliteit. Mogelijkheden zien,
initiatieven nemen en kansen creëren is onze tweede natuur. We zijn ambitieus, ondernemend en
nieuwsgierig. We denken vooruit en blijven vernieuwen om ons werk en onze organisatie steeds weer op
een hoger plan te brengen. Als het belang van de kinderen daarom vraagt, durven we radicaal nieuwe
paden in te slaan. Niet de regelgeving, maar het kind is ons uitgangspunt.
Onze medewerkers
De pedagogisch medewerkers zijn allemaal gediplomeerd op minimaal SPW3-niveau. Voor een groot deel
van hen geldt dat zij aanvullende opleidingen hebben gevolgd, zoals PW4, voorschoolse educatie (VVE),
kinder-EHBO, omgaan met kinderen met bijzonder gedrag en bedrijfshulpverlening (BHV). Op sommige
locaties werkt een stagiaire van de SPW-opleiding. Een enkele keer treft u een vrijwilliger (bijvoorbeeld
een voorleesoma) aan. Alle pedagogisch medewerkers, leerkrachten, stagiaires, vrijwilligers, managers,
facilitaire medewerkers, kortom alle mensen die werken op een locatie waar kinderen worden
opgevangen zijn in het bezit van een geldige VOG (verklaring omtrent gedrag). Zij worden permanent
gescreend.
Registratie
In het kader van de Wet kinderopvang is PIT met alle kindcentra opgenomen in het Landelijk Register
Kinderopvang. Dit houdt in dat PIT is getoetst aan de landelijke normen op het gebied van onder andere
veiligheid, hygiëne en opleidingseisen.
Onze organisatie
Onze organisatie ziet er als volgt uit.
• Raad van toezicht. Deze heeft vijf leden en een voorzitter en adviseert en houdt toezicht op het
bestuur.
• De bestuurder heeft de algehele leiding van PIT kinderopvang & onderwijs en stuurt de gehele
stichting aan. De bestuurder legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht. De bestuurder
vormt samen met de directeur personeel & kwaliteit 0-7 jaar, de directeur personeel & kwaliteit 7-13
jaar en de directeur bedrijfsvoering het bestuurlijk managementteam.
Zowel de bestuurder als de toezichthouders hanteren de Code Goed Bestuur voor kinderopvang en
onderwijs.
• Bestuurskantoor PIT kinderopvang & onderwijs
• Bedrijfsvoering
• Administratie en planning
• Kwaliteit
• HR
• Facilitaire zaken
• Kindcentra PIT kinderopvang & onderwijs
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De peuterspeelgroep
Al onze peuterspeelgroepen zijn gevestigd in een kindcentrum van PIT. Ieder kindcentrum wordt
aangestuurd door één leiding. Dit zorgt ervoor dat peuters spelenderwijs en soepel de stap zetten naar
het basisonderwijs. Als peuters naar de peuterspeelgroep komen, gaat er een nieuwe wereld open. Wat is
nu leuker dan samen met andere peuters en vaak ook kleuters op ontdekkingstocht te gaan in het
peuterspeellokaal, lekker buiten te spelen, fijn te knutselen of gezellig samen te zingen en vooral plezier
te maken? Ook komen de peuters voor het eerst in aanraking met taal, rekenen en meten. Wat is groot
en wat is klein, hoeveel peuters zijn er vandaag? Onze pedagogisch medewerkers zorgen voor leuke,
gezellige en leerzame ochtenden in een uitdagende omgeving binnen het kindcentrum.
We sluiten aan op de ontwikkelbehoeften van elk kind
Onze pedagogisch medewerkers kennen het niveau, de leerstijl en de behoeften van de kinderen en
sluiten daar planmatig op aan. Hun pedagogische en didactische aanpak voldoet aan de meest recente
kwaliteitseisen. Binnen het aanbod is duidelijk aan welke doelen wordt gewerkt met de kinderen. Er is dus
sprake van een ontwikkelings- en opbrengstgerichte aanpak. Als veel kinderen in een groep extra
ondersteuning nodig hebben, wordt er intensiever gewerkt met de kinderen en de ouders. Op onze
peuterspeelgroepen:
• sluiten we optimaal aan op de ontwikkelbehoeften van kinderen.
• voelen de kinderen zich veilig, hebben ze plezier en spelen ze samen waardoor hun sociaalemotionele ontwikkeling goed kan verlopen
• dagen we de kinderen uit tot het opdoen van nieuwe ervaringen en tot het verleggen van hun
grenzen. Het VVE-programma is een hulpmiddel, de ontwikkeling en behoeften van de kinderen staan
centraal
• bieden we een doorgaande lijn in de aanpak van de voor- naar de vroegschoolse periode. Onze
pedagogisch medewerkers en leerkrachten van groep 1 en 2 werken nauw samen om het spel- en
leeraanbod zo goed mogelijk af te stemmen. Zo bereiden wij het kind voor op een goede start in het
basisonderwijs en zorgen we voor een vloeiende doorgaande ontwikkellijn.
Gekoppelde ochtenden
Wij willen ieder kind de beste ontwikkelkansen geven. Daarom bieden we op onze kindcentra - met
uitzondering van De Twijn - gekoppelde ochtenden op de peuterspeelgroep aan. Uit onderzoek blijkt dat
kinderen zich beter ontwikkelen als ze een veilige omgeving met een vaste groep kinderen hebben en zich
kunnen hechten aan de pedagogisch medewerkers die zo veel mogelijk de vertrouwde gezichten op de
groep zijn. Een veilige omgeving zorgt ervoor dat kinderen hun interesse richten op hun omgeving,
geconcentreerd kunnen spelen, ontspannen omgaan met andere kinderen en zo maximaal profiteren van
de ontwikkelmogelijkheden die hen worden geboden. Groepsstabiliteit is de mate waarin een kind te
maken heeft met dezelfde kinderen waardoor het mogelijk is beter samen te werken en positieve relaties
met groepsgenootjes te ontwikkelen. Die relaties dragen bij aan een gevoel van vertrouwdheid en
welbevinden en ook die zijn een onmisbare basis om maximaal de vruchten te kunnen plukken van onze
ontwikkelgerichte activiteiten. Met gekoppelde ochtenden kunnen we dus beter aansluiten op de
ontwikkelbehoeften van iedere peuter.
VVE
Op de peuterspeelgroepen van kindcentra Doerak, Dribbel, Margriet, De Notenbalk, Juliana, Impuls, De
Meander, De Tweestroom, De Schalm en De Twijn kunnen ook peuters opgevangen worden die extra
aandacht nodig hebben. Dat gebeurt om een brede ontwikkeling te stimuleren omdat deze peuters het
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risico lopen op een ontwikkelingsachterstand, met name op het gebied van taalontwikkeling en/of
omgevingsfactoren die de taalontwikkeling negatief beïnvloeden. Als ouder moet u hiervoor een VVEindicatie overhandigen die door het consultatiebureau is gegeven. De peuters met zo’n VVE-indicatie
komen vier keer per week naar de peuterspeelgroep, waarvoor ouders slechts twee keer per week
betalen. De hoogte van deze ouderbijdrage is in alle gemeenten (Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en
Alblasserdam) inkomensafhankelijk. In het tarievenoverzicht op pagina 14 ziet u welke ouderbijdrage bij
welk inkomen gevraagd wordt.
Ko’tergroep: spelend leren voor 3- en 4-jarigen op christelijk kindcentrum De Wijngaard
In onze ko’tergroep verbinden wij kinderopvang en onderwijs voor 3- en 4-jarigen. Zij kunnen naar
hartenlust spelen en leren en zo binnen het kindcentrum spelenderwijs en soepel de stap zetten naar het
basisonderwijs. Onder (bege)leiding van een vaste pedagogisch medewerker en een vaste leerkracht
kunnen de ko’ters spelend de wereld ontdekken en wennen aan de gang van zaken op het kindcentrum
en in het onderwijs. Bovendien kunnen ze zich beter ontwikkelen in een veilige en stimulerende
omgeving. Daarbij krijgt uw ko’ter wat hij of zij nodig heeft, van extra ondersteuning tot meer uitdaging.
Omdat de pedagogisch medewerkers en leerkrachten op De Wijngaard werken als één team vanuit één
pedagogische en educatieve visie bieden zij ieder kind één doorgaande ontwikkellijn van de ko’tergroep
tot en met groep 8.
Voeding en luiers
Tijdens de speelochtend eten en drinken we gezamenlijk. De peuters brengen bij voorkeur geschilde
stukjes fruit mee naar de peuterspeelgroep. Drinken meegeven is niet nodig. In het kader van ons
voedingsbeleid stimuleren wij kinderen om water te drinken. Dit doen we tijdens het vaste drinkmoment.
Als de kinderen op andere momenten dorst hebben, kunnen zij zelf water tappen op de groep, hoe leuk is
dat? De luiers worden aangeboden door PIT en hoeft u niet mee te nemen.
Openingstijden en -dagen
Zie onze website voor de meest actuele gegevens over openingstijden en -dagen.
Vakanties
In de onderwijsvakanties is de peuterspeelgroep gesloten.
Inschrijving
U kunt uw kind inschrijven bij onze klantenservice of via de website van PIT kinderopvang & onderwijs. U
betaalt geen inschrijfkosten.
Plaatsing
Op het moment dat het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier (u kunt dit formulier ook via de
website versturen) bij ons binnen is, start de plaatsingsprocedure. De plaatsing van de kinderen gebeurt
in volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren. Een plaatsing kan op elke dag van de maand
ingaan. In de volgende gevallen wordt voorrang gegeven:
• als het kind al een broertje of zusje heeft dat bij PIT wordt opgevangen
• als het een kind is van een van de medewerkers van PIT.
Kennismaking
Ongeveer twee à drie weken voor de start van de opvang maken we een afspraak met u voor een
intakegesprek en kennismaking.
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Het wennen
U kunt met de pedagogisch medewerkers afspraken maken hoe het wennen het beste geregeld kan
worden.
Ouderbijdrage/betaling
De peuterspeelgroepen vallen in principe onder de Wet kinderopvang (WKO). Als u het inschrijfformulier
volledig en correct ingevuld bij ons inlevert, hebben wij voldoende gegevens om te kunnen bepalen of de
Wet kinderopvang voor u van toepassing is.
Zo ja:
U ontvangt van ons een contract op basis waarvan u bij de Belastingdienst Toeslagen de
kinderopvangtoeslag kunt aanvragen. Die toeslag is inkomensafhankelijk. Het verschil tussen het
contractbedrag en het door de Belastingdienst toegekende bedrag is de maandelijks door u te betalen
ouderbijdrage. Wij kunnen u helpen bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag. De kosten worden
jaarlijks in 12 gelijke termijnen gefactureerd. Rond de 16e van de maand ontvangt u van ons een digitale
factuur. Betaling geschiedt door middel van een machtiging tot automatische incasso van het
verschuldigde maandbedrag. Het bedrag wordt rond de 30ste van de maand geïncasseerd en heeft
betrekking op de opvang van de volgende maand. Wij informeren u uiterlijk 5 dagen voor incassodatum
over de exacte incassodatum.
Zo nee:
PIT kinderopvang vraagt bij uw gemeente (Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht of Alblasserdam) een
subsidie aan. Woont u in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht, dan is uw ouderbijdrage afhankelijk van
uw jaarlijks toetsingsinkomen. De hoogte van uw inkomen stellen wij vast aan de hand van een
inkomensverklaring (voorheen IB-60 formulier) Deze verklaring vraagt u aan bij de Belastingdienst en
hebben wij nodig om u een subsidieplaats te mogen verstrekken. Zonder een inkomensverklaring mogen
wij u geen subsidieplaats toekennen en zijn wij genoodzaakt het WKO-tarief in rekening te brengen.
Woont u in Alblasserdam, dan is uw ouderbijdrage afhankelijk van uw bruto maandinkomen. Inkomen is
inclusief vakantiegeld, 13e maand en overige gratificaties (zie pagina 13 voor een volledig overzicht van de
tarieven).
De ouderbijdrage is gebaseerd op de geopende dagdelen en hebben wij verdeeld over 12 maanden. U
betaalt de ouderbijdrage dus 12 maanden per jaar. Het bedrag wordt rond de 30ste van de maand
geïncasseerd en heeft betrekking op de opvang van de volgende maand. Voor het tweede kind geldt het
halve tarief. Bij een inkomen van maximaal 120% van het wettelijk minimumloon (WML) heeft u wellicht
recht op een bijdrage in de kosten van uw ouderbijdrage. Voor meer informatie hierover kunt u contact
opnemen met onze klantenservice, tussen 9.00 en 15.00 uur bereikbaar op 078 - 820 00 10.
Communicatie
Als nieuwe ouder krijgt u de mogelijkheid om de eerste keer in overleg met de pedagogisch medewerker
met uw kind mee te komen zodat u kunt zien hoe het is op de peuterspeelgroep. Daarnaast kunt u via een
opmerkingenformulier aanbevelingen en suggesties aan ons doorgeven. U kunt dit formulier afgeven aan
de pedagogisch medewerker. Zijn er klachten, volg dan onze klachtenprocedure. Deze komt verderop in
de informatiemap aan de orde. Eén keer per jaar heeft u een gesprek over de ontwikkeling van uw kind.
Dit gesprek vindt plaats rond de verjaardag van uw kind. Als de pedagogisch medewerkers het nodig
vinden, nodigen zij u vaker uit voor een gesprek. Uiteraard mag u dit ook altijd zelf aanvragen.
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Opzeggen/annuleren
De opzegtermijn voor de peuterspeelgroep is 1 maand. Opzegging moet schriftelijk gebeuren. Als
kinderen continu bijzondere zorg nodig hebben om medische of sociale redenen of vanwege
gedragsstoornissen, beëindigen wij - in overleg met de betrokken partijen en na het raadplegen van
eventuele externe deskundigen - de plaatsing.
Zieke kinderen
Wij houden ons bij zieke kinderen aan de richtlijnen van de GGD.
Medicijnen
Het kan gebeuren dat een kind ’s morgens gezond op de peuterspeelgroep komt en in de loop van de
ochtend hoofd-, buik- of oorpijn krijgt of bijvoorbeeld door een insect geprikt wordt. In zijn algemeenheid
is een pedagogisch medewerker niet deskundig om een juiste diagnose te stellen en is de grootst
mogelijke terughoudendheid geboden. Uitgangspunt is dat een kind dat ziek is naar huis moet. De
pedagogisch medewerker neemt in geval van ziekte altijd contact op met een van de ouders om te
overleggen wat er moet gebeuren. Ook als een pedagogisch medewerker inschat dat het kind is gebaat bij
een eenvoudig middel wordt aan de ouder toestemming gevraagd om dit te mogen geven.
Is de ouder of een andere door de ouder(s) aangewezen vertegenwoordiger niet te bereiken, dan kan de
pedagogisch medewerker alsnog besluiten, eventueel na overleg met een leidinggevende, om zelf een
eenvoudig middel te geven en/of alsnog een (huis)arts te raadplegen. Bij twijfel wordt altijd een arts
geraadpleegd.
Kinderen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een aantal malen per dag
moeten gebruiken, zoals pufjes voor astma, antibiotica of zetpillen. Alleen na schriftelijke toestemming
van de ouder(s) kan de pedagogisch medewerker deze middelen geven.
Als er medische handelingen nodig zijn, dan worden hierover altijd afspraken met de ouders gemaakt. De
leidinggevende beoordeelt of de medische handeling uitgevoerd mag worden aan de hand van het
protocol dat we hiervoor hebben.
Pedagogisch beleid
Uitgangspunt bij de werkwijze van onze pedagogisch medewerkers is het pedagogisch beleid. Het
pedagogisch beleidsplan kunt u bekijken op de website www.pit-ko.nl. De kernvisie van het pedagogisch
beleid van PIT is het ontwikkelrecht van kinderen. Als afgeleide van het pedagogisch beleid zijn er
groepswerkplannen opgesteld waarin de dagelijkse gang van zaken is beschreven. Alle relevante
beleidsdocumenten kunt u terugvinden in Konnect.
Risico-inventarisatie
Jaarlijks wordt het veiligheids- en gezondheidsbeleid van het kindcentrum nagelopen op actualiteit. In dit
beleid staat beschreven hoe er op de locatie wordt omgegaan met de veiligheids- en gezondheidsrisico’s.
Jaarlijks stelt de GGD vast of het locatie-veiligheidsbeleid op de juiste manier en volledig is beschreven.
Ook dit beleid kunt u terugvinden in Konnect. Een afschrift van het inspectierapport is te lezen op de
website van PIT, www.pit-ko.nl.
Vertrouwelijke gegevens
Met alle informatie en vertrouwelijke gegevens wordt zorgvuldig omgegaan in het kader van de Wet
bescherming persoonsgegevens. PIT heeft hier speciale richtlijnen voor.
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Inspraak
PIT vindt het belangrijk dat ouders betrokken zijn en worden. Daarom zijn er kindcentrumraden die de
belangen van de ouders en de kinderen behartigen. Deze raden bevorderen ook de communicatie tussen
de 'klanten’' en PIT. Op een aantal punten heeft de kindcentrumraad (verzwaard) adviesrecht. Voor
uitgebreide informatie en/of een naam van een contactpersoon kunt u terecht op uw kindcentrum of op
onze website. PIT laat ook regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken uitvoeren met als doel onze
dienstverlening te evalueren en - als dat nodig is - nog verder te verbeteren.
Klachtenprocedure
Kinderopvang is mensenwerk en waar mensen werken, kan er soms iets misgaan. Vaak is er sprake van
een misverstand of miscommunicatie. Bent u niet tevreden of heeft u een klacht? Aarzel dan niet hierover
in gesprek te gaan met de pedagogisch medewerker of de leidinggevende. Meestal kunnen de problemen
dan worden opgelost. Lukt dit niet, dan kunt u zich beroepen op onze klachtenregeling. Voordat u een
klacht indient, adviseren we u het Klachtenloket Kinderopvang (www.klachtenloket-kinderopvang.nl) in te
schakelen. Daar probeert men een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Mocht dit niet
lukken of wenst u daar geen gebruik van te maken, dan kunt u ervoor kiezen uw klacht of geschil voor te
leggen aan de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).
Aansprakelijkheid
PIT heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Desalniettemin adviseren wij ouders zelf ook een
WA-verzekering af te sluiten.
En verder…
• Wordt uw kind door iemand anders opgehaald? Geef dit dan van tevoren door aan de pedagogisch
medewerkers.
• Is uw kind ziek, of komt het niet? Geef dit dan tijdig door.
• Verandert uw woonadres, e-mailadres of telefoonnummer? Geef het zo snel mogelijk door aan onze
klantenservice. Wij willen u graag altijd goed kunnen bereiken.
Meer informatie nodig?
Als er nog vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u elke werkdag tussen 9.00 en 15.00 uur contact
opnemen met onze klantenservice, bereikbaar op 078 - 820 00 10.
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WET KINDEROPVANG VAN TOEPASSING
SOORT OPVANG
KDV
Dagopvang standaard
52 weken
(van 7.30 - 18.30 uur)
Dagopvang, 40 weken
(m.u.v. onderwijsvakanties)
(van 7.30 – 18.30 uur)
Halve dagopvang (40 of 52 weken)
07.30 – 13.30 uur of
12.00 – 18.30 uur
Vervroegde opvang KDV
(van 7.00 – 7.30 uur)
Extra dag KDV
Flex KDV (52 wkn)
BSO
Compleet pakket bso:
Voorschoolse opvang (optioneel) +
naschoolse opvang (40 wkn) +
vakantieopvang (9,10,11 of 12 wkn)
Bso alleen in onderwijsweken:
naschoolse opvang tijdens
onderwijsweken (40 wkn)
Voorschoolse opvang tijdens
onderwijsweken (niet in combi met bso)
(van 7.30 – 8.30 uur)
Vervroegde opvang
(7.00 – 7.30)

PRIJS per uur 2019

Minimale afname

€ 8,02

2 dagdelen

€ 8,02

2 dagdelen

€ 8,14

2 dagdelen

€ 8,92
€ 9,14
€ 9,02

€ 6,89

1 dag

€ 6,89

1 dag

€ 8,70
€ 8,92

Bso alleen in vakantieweken:
Vakantieopvang (9,10,11 of 12 wkn)
Halve dag vakantieopvang (9,10,11 of 12
wkn)
Extra dag NSO
Extra dag vakantie-bso / vso

€ 7,76
€ 7,82
€ 8,39
€ 9,58
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PSG
Peuterspeelgroep (40 weken)
(van 8.30 – 11.30 uur)
Ko’tergroep (40 weken)
(van 8.30 – 11.45 uur)

€ 8,02

2 gekoppelde dagdelen

€ 8,02

2 gekoppelde dagdelen

GESUBSIDIEERDE PEUTERSPEELGROEP (TARIEF 2019)
Peuterspeelgroep (Hendrik-Ido-Ambacht)
Toetsingsinkomen

Maandelijkse ouderbijdrage
voor 2 ochtenden per week

Lager dan € 27.946

€ 34,45

€ 27.947 - € 38.455

€ 45,93

€ 38.456 - € 52.304

€ 57,42

€ 52.305 - € 75.184

€ 74,64

€ 75.185 - € 105.184

€ 91,87

€ 105.185 en hoger

€ 114,83

Peuterspeelgroep (Zwijndrecht)
Toetsingsinkomen

Maandelijkse ouderbijdrage
voor 2 ochtenden per week

Lager dan € 30.000

€ 20,-

€ 30.000 - € 40.000

€ 30,-

€ 40.000 - € 50.000

€ 40,-

€ 50.000 - € 70.000

€ 60,-

€ 70.000 en hoger

€ 80,-
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Peuterspeelgroep (Alblasserdam)
Verzamelinkomen
lager dan € 19.433
€ 19.434 - € 29.879
€ 29.880 - € 41.116
€ 41.117 - € 55.924
€ 55.925 - € 80.387
€ 80.388 - € 111.393
€ 111.394 en hoger

per maand 2 dgn (40 wkn)
€
€
€
€
€
€
€

6,42
7,98
17,10
26,75
46,40
78,87
106,14
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Inschrijfformulier peuterspeelgroep ko’tergroep
Voorletters + achternaam vader: ______________________ BSN-nummer:______________
Geboorteplaats vader____________________________________________
Nationaliteit vader_____________________________________________________________
Arbeidssituatie vader: inkomen uit arbeid ja/nee*
Indien nee: CWI-/UWV-traject - uitkering SDD - studerend*
Voorletters + achternaam moeder:______________________ BSN-nummer: _____________
Geboorteplaats moeder__________________________________________
Nationaliteit moeder____________________________________________________________
Arbeidssituatie moeder: inkomen uit arbeid ja/nee*
Indien nee: CWI- /UWV-traject - uitkering SDD - studerend*
Opvangcontract op naam van: familie / de heer / mevrouw* _________________________________
Roepnaam + achternaam kind: _________________________ BSN-nummer:_____________
Geboortedatum kind: ____ - ____ - ________
Geslacht: m/v*
Voertaal thuis_________________________________________________________________
Kind woont bij: ouders / moeder / vader / verzorger*
Kind maakt al gebruik van kinderdagverblijf/gastouder*
Adres: ____________________________________________ Tel.: ______________________
Postcode: ________ ____

Woonplaats: _____________________________________

E-mailadres: __________________________________________________________________
In geval van nood bellen naar: __________________________ Tel.: _____________________
__________________________ Tel.: _____________________
Heeft u voorkeur voor één van de vestigingen:
Dribbel/Margriet/Doerak/De Notenbalk/Impuls/Juliana/Het Akkoord/De Brug/De Tweestroom/De Meander/De
Wijngaard/De Twijn/De Schalm
De dagen waarop de verschillende vestigingen geopend zijn en de dagen die gekoppeld zijn, staan op de website
vermeld in de informatie over de peuterspeelgroepen.
Mijn voorkeur gaat uit naar de volgende gekoppelde ochtenden (s.v.p. aankruisen):
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Vrijdag

(s.v.p. achterzijde ook invullen)
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Wanneer wilt u van de peuterspeelgroep/ko’tergroep gebruik gaan maken? ________________________
Eventuele bijzonderheden: ____________________________________________________
VVE-indicatie?

Ja/nee*

Huisarts: ________________

Tel.: ____ - ____________ Wordt het kind ingeënt? ja/nee*

*) omcirkelen wat van toepassing is

Ondergetekende…
verklaart op de hoogte te zijn van de werkwijze van PIT zoals vermeld op de website/in de informatiemap en
gaat daarmee akkoord.
gaat akkoord met de leveringsvoorwaarden en algemene voorwaarden zoals vermeld op de website van PIT
kinderopvang & onderwijs.

Datum :

____ - ____ - ________

Handtekening: ___________________________
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