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Welkom bij Kinderdagverblijf de Libelle. 
 
Dit informatieboekje is gemaakt om verschillende vragen van ouders te beantwoorden. 
Ook is het leuk om het even in te kijken en zo op de hoogte te zijn van de gang van 
zaken bij de Libelle, waar uw kind toch meerdere dagen in de week doorbrengt. 
 
Wij hebben geprobeerd om het informatieboekje zo compleet mogelijk te maken met 
alle belangrijke aspecten die u als ouder zou moeten weten. Natuurlijk is het mogelijk 
dat u iets mist in dit informatieboekje, graag horen wij dat van u. 
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Voorstellen 
Graag wil ik u mijzelf aan u voorstellen. Mijn naam is Jolanda Hagedoorn-Panhuis en ik 
ben de eigenaresse en tevens leidster van het kinderdagverblijf de Libelle. Ik ben 
gehuwd met Chris en heb 3 kinderen. Tim van 14 jaar, Femke van 12 jaar  en Maike van 
12 jaar.  
 
Tot 2007 ben ik ruim 20 jaar werkzaam geweest in het bedrijfsleven als 
administratief/commercieel medewerkster. Na diverse reorganisaties heb ik besloten 
iets anders te gaan doen en niet verder te gaan in mijn huidige functie in het 
bedrijfsleven .  
 
In januari 2007 ben ik gestart met een 2-jarige opleiding voor SPW-3. Deze heb ik 
behaald in januari 2009. Hier heb ik stage gelopen bij diverse kinderdagverblijven. Na 
mijn opleiding ben ik gaan werken in een kleinschalig kinderdagverblijf. Hier heb ik de 
nodige ervaring opgedaan die ik nodig had om voor mezelf een eigen kinderdagverblijf te 
starten. 
 
Op 30 augustus 2010 is het kinderdagverblijf de Libelle geopend. Ik ga tijdelijk de 
kinderen in mijn eigen huis opvangen, in een huiselijke sfeer die aansluit bij de 
thuissituatie. Momenteel ben ik nog op zoek naar een pand waar uitbreiding mogelijk is 
voor 5 dagen opvang per week. Het maximale aantal kinderen zal op 6 per dag blijven. 
 
Ik hoop dat uw kind een fijne tijd zal hebben bij de Libelle en ik hoop op een prettige 
samenwerking met u. 
 
 
Jolanda Hagedoorn-Panhuis 
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Het Kinderdagverblijf 
 

Kinderdagverblijf de Libelle 
De Libelle is gehuisvest een woning in de woonwijk de Vijfhoek in Deventer. Binnen onze 
kinderopvang hangt een huiselijke sfeer. De woning is zoveel mogelijk aangepast, zodat 
uw kind zich in een kindvriendelijke omgeving zich kan ontwikkelen. 

Groepen 
De Libelle (geregistreerd kinderdagverblijf) biedt op kleine schaal kinderopvang. Wij 
bieden opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Maximaal 6 kinderen per dag. 
Deze leeftijdsgroep heeft behoefte aan vaste begeleiding, verzorging en een 
behoorlijke dosis individuele aandacht. Daarom heeft Kinderdagverblijf de Libelle altijd 
dezelfde, ervaren en gediplomeerde leidster(s).  

Onze mening: “ Als een kindje zich veilig en geborgen voelt, zal het zich van hieruit gaan 
ontwikkelen.”  

Doel van het kinderdagverblijf 
• Kinderopvang bieden aan werkende/studerende ouders/verzorgers in Deventer. 
• Er voor zorgen dat kinderen zich op hun eigen niveau en tempo kunnen 

ontwikkelen in een vertrouwde omgeving met goed geschoolde leidsters. 
• Dat de ouders/verzorgers de zorg van de opvang ervaren als een aanvulling op 

hun eigen wijze van opvoeden. 
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Dagindeling 
 
Hoe ziet een dag bij de Libelle er uit? De opvang van de kinderen vindt op een 
doordachte en verantwoordelijke wijze plaats volgens een zelf ontwikkeld pedagogisch 
beleidsplan. 
 
Voor zover het mogelijk is, hebben we geprobeerd een dagindeling te maken.  
 
Flesvoeding: De kinderen die flesvoeding krijgen staan niet in het schema vermeld. 
Flesvoeding wordt verspreid over de hele dag gegeven. De meeste flessen worden 
gegeven tussen 11.00 /11.30 uur en 15.00/15.30 uur. 
 

Dagindeling  
Tijdstip Activiteiten  

7.30 - 9.00 uur Brengtijden van de kinderen. 
  
 De leidster verwelkomt de kinderen en hun papa's en mama's en zwaaien 
 samen met de kinderen de papa's en de mama's uit. 
  
 De kinderen gaan "vrijspelen", b.v. kruipen, in de box boekje lezen 
 of met speelgoed spelen.  

9.00 uur De kinderen die 2 of meer slaapjes doen krijgen een fruithapje en  
  drinken. Na het fruithapje en drinken worden deze kinderen verschoond  
 en naar bed gebracht. 

9.30 uur Eerst wordt er opgeruimd en daarna gaan we gezamelijk aan tafel voor 
 drinken en fruit eten. 

10.00 uur De kinderen gaan om de beurt naar de wc. Niet zindelijke kinderen  
 worden verschoond. 
  
 Bij droog weer gaan we allemaal even buiten spelen. Bij regenachtig weer  
 wordt er voor een activiteit binnen gekozen. 

11.00 uur Na het buitenspelen, worden de handen gewassen en mogen de kinderen  
 spelen met speelgoed dat binnen hun bereik staat. 
  
 Kinderen die wakker zijn worden uit bed gehaald. 

11.30 uur Er wordt opgeruimd. Vervolgens wordt er een boterham gegeten en melk  
 gedronken. 
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12.15 uur Kinderen die 1 slaapje doen worden verschoond en naar bed gebracht. 
 Kinderen die op blijven en kinderen die 2 slaapjes doen mogen lekker  
 spelen. 

12.30 uur De kinderen gaan om de beurt naar de wc. Niet zindelijke kinderen  
 worden verschoond. 
  
 De opblijvers gaan een activiteit doen. Dit kan variëren van knutselen tot 
 lezen. De baby's spelen in de box of in de wipstoel. 
  
 Ondertussen wordt er door de leidster schoon gemaakt. 

14.00 uur De kinderen die weer naar bed moeten krijgen een koekje en drinken een  
 beker sap of ranja, dit in overleg met de ouders. 

14.30 uur De kinderen die meerdere slaapjes doen worden verschoond en naar bed 
 gebracht. De kinderen die ondertussen langzaam wakker geworden zijn,  
 worden weer uit bed gehaald. 
 De kinderen die net uit bed komen worden verschoond en aangekleed.  
 Daarna mogen ze eventjes "vrijspelen". 

15.00 uur We gaan met z'n allen aan tafel een koekje eten en ranja drinken. 

15.30 uur De kinderen gaan om de beurt naar de wc. Niet zindelijke kinderen  
 worden verschoond. 
  
 Bij droog weer gaan we allemaal even buiten spelen. Bij regenachtig weer  
 wordt er voor een activiteit binnen gekozen. 

16.30 uur Na het buitenspelen, worden de handen gewassen en mogen de kinderen  
 spelen met speelgoed dat binnen hun bereik staat. 
  
 Kinderen die wakker zijn worden uit bed gehaald en verschoond. 

16.45 uur De kinderen krijgen een plak ontbijtkoek en drinken ranja of sap. 

17.00 uur Alle kinderen worden gecontroleerd of ze nog een keer verschoond  
 moeten worden. 

17.00 - 18.00 uur Ophaaltijd voor de kinderen. 
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Openingstijden: De Libelle is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 
7.30 tot 18.00 uur.  
 

Ophalen door een andere persoon 
Het gebeurd wel een dat de kinderen opgehaald worden door opa, oma, een tante of 
buurvrouw. Dit geeft niets en vinden de kinderen vaak erg leuk! Wel vragen we u, als 
ouder, dit van tevoren door te geven of even te bellen om zo misverstanden te 
voorkomen. Het geeft de leidster de mogelijkheid om uw kinderen verantwoord mee 
naar huis te geven. 
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Gang van zaken 

Eigen spulletjes 
Elk kind heeft een eigen tasje waarin schone reserve kleding en eventuele knuffels en 
spenen in zitten. De Libelle zorgt voor de verzorgingsproducten zoals luiers. 

Voeding 
Voor baby’s tot 1 jaar en de kinderen die afwijkende verzorgingsproducten nodig 
hebben, zoals flesvoeding, worden de ouders verzocht hier zelf voor te zorgen. Op elke 
fles of poederbakje staat de naam van het kind. Poeder wordt in de juiste hoeveelheid 
aangeleverd. Borstvoeding en kant en klare flessenvoeding worden in de koelkast gezet. 
Borstvoeding moet binnen 30 minuten bij de Libelle in de koelkast zijn gezet en behoort 
gekoeld vervoerd te worden.  
Bij de opvang zijn alle overige etenswaren inbegrepen. 

Inentingen 
De kinderen die de Libelle bezoeken moeten gebruikelijke inentingen van het 
consultatiebureau krijgen of hebben gehad. Dit is verplicht gestel door de G.G.D. Bij het 
intakegesprek met de ouders zal om een kopie van het inentingsbewijs worden gevraagd. 

Zindelijkheid 
Aan zindelijkheid van de peuter wordt aandacht besteed op het moment dat de leidster 
en de ouders het erover eens zijn dat het kind er aan toe is. Natuurlijk moet de eerste 
stap van de ouders komen, die kennen hun kind ten slotte het beste. Maar als de 
leidster denkt dat het kind er aan toe is, wordt dit met de ouders besproken. 

Schriftje 
Iedere baby, krijgt een schriftje mee naar huis. Hierin kan door de ouders en de 
leidster opgeschreven worden hoe het thuis en op de Libelle is gegaan. Het kan gaan 
over voedingstijden, slaaptijden e.d., maar ook over eerste stapjes, tandjes en nieuwe 
gewoonten. Het schriftje wordt na het intakegesprek meegegeven aan de ouders. Bij 
iedere opvangdag schrijft de leidster in het schriftje.  

Vakanties 
De Libelle is gedurende het hele jaar geopend met uitzondering van: Rijksoverheid 
erkende nationale feest- en gedenkdagen, tussen Kerst en Oud- en Nieuwjaar en  
3 weken van de Noordelijke schoolvakantie. Deze 3 weken worden ruim vooraf bekend 
gemaakt.  
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Financiële aspecten 

Tarief 2013 
De prijs voor de kinderopvang wordt uitgedrukt in een uurtarief. Dit is een 
rekeneenheid. U kunt kinderopvang bij de Libelle afnemen in dagen en/of dagdelen. De 
overheid draagt bij tot een bepaald uurtarief.  
 
Bij het tarief is rekening gehouden met een vakantiesluiting van 4 weken. Er wordt 48 
weken opvang per jaar geboden. Voor een kindplaats berekenen wij een tarief van  
€ 6,19 per uur, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met 3 weken zomersluiting 
en de sluiting tussen Kerst en Nieuwjaar. Deze prijs van 48 weken openstelling wordt 
verdeeld over 12 gelijke maanden, zodat u elke maand een factuur met hetzelfde bedrag 
ontvangt. Voor de maanden dat de Libelle volledig open is, betaalt u dus 
verhoudingsgewijs iets minder, wat dan weer gecompenseerd wordt in de zomermaanden.  

Aanvraag extra dag of ruilen van dag 
Wanneer het kind bij de Libelle is geplaatst, kan het voorkomen dat u wilt ruilen van dag 
of dagdeel, een extra dag wilt aanvragen of het aantal dagen wil verminderen. De 
ruildagen of extra dagen kunt u overleggen met de leidsters. De aanvraag of opzegging 
van dagen kunt u schriftelijk aan ons kenbaar maken.  

Opzegtermijn 
Op het moment dat u het plaatsingscontract heeft ondertekend, bent u gebonden aan 
een eerste termijn van vijf maanden. Daarna is er een opzegtermijn van één maand. En 
dient u deze maand het normale tarief voor de door u opgegeven dagen te voldoen. Dit 
ongeacht het feit of u voor deze maand al dan niet (volledig) gebruik maakt, wenst te 
maken van onze diensten. 

Ruilen 
Bij ons bestaat de mogelijkheid om 6x per jaar een dag te ruilen i.p.v. een dag die u 
contractueel met ons heeft. Dit gaat altijd in overleg met de leidster en natuurlijk als 
daar op de gewenste dag een mogelijkheid voor is. 
De dagen die gewisseld kunnen worden betreffen niet voor dagen dat u op vakantie 
bent of ziekte dagen van uw kind, alleen een wissel in een werkdag. 

Eén keer één extra dag 
Als u wilt is er gelegenheid om uw kind een extra dag te brengen buiten de contractuele 
dagen die u bij ons heeft. Wel moet u van tevoren met de leidsters bespreken of het 
mogelijk is dat uw kind een dag extra kan komen. Deze desbetreffende dag wordt dan 
met de factuur van de volgende maand gefactureerd.  
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Ziekte 
Zieke kinderen kunnen de Libelle niet bezoeken. De reden daarvoor zijn:  

• Dat een kinderdagverblijf daar niet voldoende voor ingericht is 
• In verband met infectiegevaar voor de andere kinderen en de leidster 
• Een ziek kind heeft extra aandacht nodig en daar is niet altijd de gelegenheid 

voor. 
• Voor een ziek kind is de groep erg onrustig. 
• Wij vinden dat een ziek kind het beste in zijn eigen omgeving kan zijn. 

38,5 graden of andere indicaties 
Als een kind zich ziek voelt en/of een temperatuur heeft van meer dan 38,5 graden, dan 
moet het opgehaald worden of dient het thuis te blijven. Het kind dient een dag 
koortsvrij te zijn voordat het weer naar het kinderdagverblijf kan komen. Besmettelijke 
ziekten, van het kind dienen te worden gemeld. Het kinderdagverblijf kan dan indien 
nodig, maat regelen nemen zoals het op de hoogte stellen van andere ouders. 
 
Gewone verkoudheden, die vaak bij kinderen voorkomen en die vaak ook besmettelijk 
zijn, kunnen niet voorkomen worden. Hardnekkige diaree is wel een reden om een kind 
thuis te houden tot het over is. Vooral bij baby’s bestaat namelijk het gevaar van 
uitdroging. 
 
Bij kwaaltjes met ongedierte, zoals luizen en wormen worden bij de Libelle de nodige 
maatregelen genomen. De ouders worden geïnformeerd over de aanpak van de kwaal en 
ook verzocht de nodige hygiënische stappen te zetten. 
 
Wanneer mag het kind niet naar de Libelle: 

Indicatie:	   Wanneer	  mag	  het	  kind	  weer	  komen:	  
Bof	   Als	  het	  kind	  zich	  niet	  meer	  ziek	  voelt.	  *	  
Griep	   De	  temperatuur	  weer	  normaal	  is	  en	  het	  kind	  zich	  goed	  voelt.	  
Hand-‐,	  voet-‐	  en	  
mondziekte	  

De	  blaasjes	  en/of	  rode	  vlekjes	  zijn	  verdwenen.	  

Hepatitis	  A	   Genezing	  is	  vastgesteld	  door	  de	  huisarts.	  
Hersenvliesontsteking	   Toestemming	  van	  de	  (huis)arts	  is	  verkregen.	  
Kinkhoest	   Als	  het	  kind	  zich	  niet	  meer	  ziek	  voelt.	  *	  
Krentenbaard	   Alle	  plekken	  zijn	  ingedroogd.	  
Mazelen	   Vier	  dagen	  na	  het	  beging	  van	  de	  huiduitslag.	  
Rode	  hond	   Vijf	  dagen	  na	  uitbreken	  van	  de	  huiduitslag.	  
Roodvonk	   Twee	  dagen	  na	  het	  begin	  van	  een	  antibioticabehandeling	  of	  tot	  	  het	  kind	  

zich	  niet	  meer	  ziek	  voelt.	  *	  
Vijfde	  ziekte	   Als	  het	  kind	  zich	  niet	  meer	  ziek	  voelt.	  *	  
Zesde	  ziekte	   Als	  het	  kind	  zich	  niet	  meer	  ziek	  voelt.	  *	  
Waterpokken	   Alle	  plekken	  zijn	  ingedroogd.	  
RS-‐Virus	   Als	  het	  kind	  zich	  niet	  meer	  ziek	  voelt.	  *	  
Koorts	   Als	  het	  kind	  één	  dag	  koortsvrij	  is	  
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 * Met de uitspraak: als een kind zich niet meer ziek voelt bedoelen wij; 

• Geen koorts. 
• Niet hangerig. 
• Gewone eetlust 
• Gewoon kunnen functioneren in groepsverband. 
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De huisregels 
Regels zijn nodig als je met een groep samen leeft in een ruimte. Het geeft de kinderen 
duidelijkheid in wat ze wel en niet mogen doen. Ook zullen de kinderen ervaren dat er op 
het kinderdagverblijf weer andere regels zullen gelden dan thuis. 
Deze regels zijn vastgelegd in het boekje Huisregels. Deze ontvangt u samen met dit 
informatieboekje. 
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Activiteiten 
Tussendoor is er regelmatig tijd voor activiteiten zoals tekenen, voorlezen, plakken en 
zingen. Vaak worden deze activiteiten georganiseerd rond een bepaald thema waar we 
een periode mee werken. Meestal zijn dat de seizoenen en speciale feestdagen in een 
jaar. Er worden diverse activiteiten aangeboden, zowel op de groep gericht als 
individueel. Deze activiteiten worden soms gepland, omdat het enige voorbereiding 
vereist. Wij laten de kinderen de vrije keuze om aan een activiteit deel te nemen. 

Verjaardagen 
Voor verjaardagen van ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s kunnen de kinderen wat 
moois maken. Deze dagen worden niet door de leidsters bijgehouden, het is dus wel 
raadzaam om het tijdig aan de leidster door te geven als er een speciaal iemand jarig is.  
 

Thema’s 
Iedere 6 weken wordt er een nieuw thema gekozen. In september en oktober zullen we 
het thema herfst organiseren. Daarna Sinterklaas en Kerst. In januari 2011 beginnen 
we met het thema Winter.   
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Het kind 

Wennen 
De wenperiode is bedoeld om het kind, de ouder(s) en de leidster aan elkaar te laten 
wennen. Het kind en de ouder(s) kunnen wennen aan de groep en de leidster heeft de 
gelegenheid om het kind te leren kennen. Kinderen worden langzaam vertrouwd gemaakt 
met het dagritme, de regels en gewoontes van de groep. Ouders kunnen de sfeer van de 
groep proeven en informatie krijgen over het pedagogisch beleidsplan. Kinderen krijgen 
de ruimte om een plaats te vinden in de groep en een relatie op te bouwen met andere 
kinderen en met de leidster. Alle emoties zijn mogelijk bij het wennen; het kind kan 
verdriet hebben wegens het afscheid, angst hebben voor de groep of juist enthousiast 
worden door de aanwezigheid van speelgoed en speelvriendjes. 
  
Wennen vereist zorgvuldigheid omdat dit de basis legt voor het verdere verloop van de 
opvang. De duur van de wenperiode is afhankelijk van het kind maar om een begin te 
maken, starten we met twee wenochtenden. Het einde van de wenperiode hoeft nog niet 
te betekenen dat het kind zich helemaal op zijn gemak voelt in de groep. Het kind is pas 
gewend als het een plaats in de groep heeft. 
 

Verjaardag 
Bij verjaardagen hebben de feestelijkheden een vast karakter. De groep wordt 
feestelijk versierd en we maken een feestmuts voor de jarige. Voor het fruit eten gaan 
we het feestelijk vieren. Er worden liedjes gezongen en de jarige mag daarbij op de 
tafel staan. Ook mag het jarige kind trakteren waar altijd vaak naar wordt uitgekeken. 
Daar hoort natuurlijk ook nog een klein cadeautje bij voor de jarige. 

Afscheid nemen 
Als het kind 4 jaar is geworden, zit de tijd bij de Libelle erop. We laten deze 
bijzondere gebeurtenis niet zomaar voorbij gaan. De kinderen mogen samen met de 
leidster een muts maken en vervolgens wordt er voor het kind gezongen. Het kind mag 
op de tafel staan, het hoeft niet, sommige kinderen voelen zich daar niet prettig bij. Na 
het zingen, mag het kind de traktatie uitdelen. Als het kind naar huis gaat, krijgt het 
nog een leuk afscheidscadeau. 
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De ouders 

Intakegesprek 
Het eerste gesprek dat met ouders wordt gehouden is een intakegesprek. De ouders 
worden ontvangen en er wordt vertelt over de indeling van de dag, de regels en is er de 
gelegenheid om vragen te stellen.  
 

Oudercommissie 
In de oudercommissie zijn ouders vertegenwoordigd. Oudercommissievergaderingen 
vinden wegens kleinschaligheid (nog) niet plaats. 
 

Pedagogisch Beleidsplan 
Op de groep ligt een pedagogisch beleidsplan dat kan worden ingezien door de ouders. In 
het plan staan de richtlijnen beschreven hoe we binnen ons kinderdagverblijf werken. 
 

Klachten reglement 
Ons streven is een ongedwongen leefklimaat voor de kinderen creëren en een goede 
verstandhouding met de ouders. Ondanks alle inspanningen is het niet altijd te 
vermijden dat er zo nu en dan iets is dat u als ouder niet bevalt. U kunt hiermee  met 
een gerust hart bij de leidster terecht. Wij zullen professioneel omgaan met kritiek. Bij 
een klacht die betrekking heeft op de algemene gang van zaken kunt u altijd bij Jolanda 
terecht. In een geval waarin beide partijen niet tot een goede oplossing kunnen komen 
bestaat er de mogelijkheid om zich te wenden tot een officiële klachtencommissie bij 
SKK. U kunt zich ook rechtstreeks en zonder tussenkomst van Jolanda richten tot de 
klachtencommissie. 
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Risico inventarisatie en evaluatie (RI & E) 
Elk jaar wordt er opnieuw naar de RI & E gekeken en zo nodig actie op ondernomen. De 
RI & E en het beleid (veiligheid en gezondheid) dat hieruit volgt ligt voor alle ouders ter 
inzage op de groep. Tevens is hier ook het inspectie rapport van de G.G.D. ter inzage 
toegankelijk voor ouders. 

Contact 
Wilt u meer informatie of wilt u een kijkje bij ons nemen, kunt u bellen met  
Jolanda Hagedoorn-Panhuis. Telefoon 06 – 23 20 13 14. 
 
Of stuur een mail naar: info@kinderdagverblijfdelibelle.nl 
 

Ons adres is: 
Kinderdagverblijf de Libelle 
Verschoorstraat 11 
7425 BH  Deventer 
www.kinderdagverblijfdelibelle.nl 
 
 

Inschrijving 
U kunt uw kind aanmelden bij het KDV de Libelle door het invullen van het 
inschrijfformulier.  U kunt het formulier meenemen met het intakegesprek.  
Het inschrijfformulier kunt u ook digitaal invullen via de website 
www.kinderdagverblijfdelibelle.nl.   
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Inschrijfformulier 
    

      
Naam van het kind:     
Geboortedatum:      
Adres:      
Postcode en wpl.:      

      
Naam moeder:     
Geboortedatum:      
Telefoon:   Contractdatum: t/m  
Mobiel: 06 -      
Telefoon werk:   Dagdelen: maandagochtend  

    maandagmiddag  
Naam vader:   dinsdagochtend  
Geboortedatum:    dinsdagmiddag  
Telefoon:    donderdagochtend  
Mobiel: 06 -    donderdagmiddag  
Telefoon werk:    vrijdagochtend  

    vrijdagmiddag  
Huisarts:      
Telefoon:      

   Datum: Deventer,   
Indien geen gehoor bij ouders mogen  
wij bellen met: 

Voor akkoord ouders:  

      
	   	       

Naam:      
Telefoon:      

      
Allergie:   Datum: Deventer,  

   Voor akkoord KDV de Libelle:  
 
 
Verdere bijzonderheden: 

    

      
      
      
      
      
      
      

 


