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Welkom 

Hallo,  

Wij zijn Rien en Janne, moeder en dochter. 

Na jarenlange ervaring in de kinderopvang hebben we besloten om  

zelf een kinderdagverblijf te starten. 

Rien is een verpleegkundige en Janne een opvoedster. 

Het kinderdagverblijf staat onder toezicht van kind en gezin en wordt regelmatig gecontroleerd.  

Wij bieden opvang voor kinderen van 0 tot 2.5 jaar. 

 

Visie 

Het is ons streefdoel dat uw kind opgevangen wordt in een liefdevolle en veilige omgeving. 

Wij zorgen voor gezonde zelfbereide maaltijden. 

Er wordt voldoende geknuffeld , gespeeld en geslapen  volgens het tempo van het kind.  

Uw kind krijgt de mogelijkheid om zicht te ontplooien, te ontdekken en krijgt de ruimte om te 

experimenteren. 

 

Openingsuren en sluitingsdagen 

Wij zijn open van maandag tot vrijdag van 7u15 tot 17u30. 

Gesloten op feestdagen. 

Wij nemen vakantie 3 weken in het grote verlof en 1 week tussen kerst en Nieuwjaar. 

Om de rust en het leefritme van de opvang te kunnen garanderen , dienen de kinderen voor 9u15 

aanwezig te zijn. 

Wij werken niet met halve dagen. 
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Aanwezigheid en vrije dagen 

De opvang biedt 10 snipperdagen per jaar aan die niet moeten vergoed worden. 

Er zal altijd een snipperdag aangerekend worden wanneer een kind niet aanwezig is tijdens een 

vastgelegde dag.  

De jaarlijkse snipperdagen gaan in vanaf de inschrijvingsdatum. 

Dokterattesten gelden niet.  

 

Voeding 

Wanneer de kindjes in de ochtend binnen komen, wordt er verwacht dat ze thuis ontbeten hebben. 

Baby's: 

Voor de baby's wordt flesvoeding/borstvoeding meegebracht van thuis.  

De flesvoeding wordt gevuld met de hoeveelheid water en een potje met de hoeveelheid 

melkpoeder. 

Alles moet voorzien worden van een naamlabel.  

De flesvoeding zal altijd verwarmd worden via een flessenwarmer.  

Na overleg met de ouders beginnen we vanaf 4 maanden met groenten pap en vervolgens met 

fruitpap. Vanaf de leeftijd van 6 maanden krijgen ze vlees of vis bij hun groenten pap. één maal per  

week is het veggiedag. 

Na hun middagdutje krijgen ze een vers bereide fruitpap.  

Peuters: 

Soep en warme maaltijd wordt steeds vers bereid. 

De menu kan u steeds volgen via onze WhatsApp groep en zal zo gevarieerd mogelijk opgesteld 

worden.  

Na het middagdutje krijgen de kindjes vers fruit en yoghurt/boterham/koek.. 
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Ziekte en ongeval 

Bij lichte koorts  zonder erge ziekteverschijnselen mogen de kindjes naar de crèche komen. 

Als u twijfelt bij wat kan of niet kan contacteert u ons best  VOOR  8u30. 

Bij besmettelijke ziektes mogen de kindjes niet naar de opvang komen. 

Wanneer uw kindje tijdens de opvang ziek wordt, zullen wij onmiddellijk contact opnemen met een 

van de ouders om verdere afspraken te maken.  

Men is verplicht om je kindje op te halen bij een koorts van 39.5.  

Wij geven geen medicatie op eigen initiatief. Wanneer je kind medicatie moet nemen tijdens de 

opvang kan dit enkel op doktersvoorschrift. 

Bij ongeval wordt er een arts verwittigd als wij de ouders niet kunnen bereiken. 

 

Wat breng je mee? 

Reserve kledij 

Tuutje, knuffel of doek 

Medicatie: vergezegeld met een dokterbrief met het aantal dosissen  

Een pak luiers 

Dieet voeding indien nodig 

Pantoffels 

Voor de baby's moet het nodige aantal flesvoedingen meegebracht worden 

Wat voorzien wij? 

Heen en weer schriftje 

Slaapzak 

Laarsjes 

Zonnecrème en zonnehoedje 

Vochtige doekjes 

Medicatie (vb zalfjes, fysiologisch serum, ontsmettingsmiddelen) 
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Wenmoment 

Wij raden aan kort voordat uw kind naar de opvang komt een wenmoment in 
te lassen.  
Uw kindje kan een twee uurtjes vertoeven in de groep. 
Er wordt niets aangerekend voor een wenmoment.  
 

Financieel 

Wij werken met een vaste dagprijs van 36,00 euro per kind..  

Dit gebeurd via een overschrijving op het rekeningnummer: BE17 3631 3949 3821 

Er wordt geen vergoeding aangerekend voor een wenmoment.  

De dagprijs kan steeds herzien worden, wijzigingen worden twee maanden op voorhand gemeld. 

 

Verplaatsing buiten het kinderdagverblijf 

In het kakkernest spelen wij graag buiten. Een frisse neus halen doet zoveel deugd en er valt zoveel 

te ontdekken. Soms durven we ook wel eens buiten het terrein van het kinderdagverblijf gaan om 

bijvoorbeeld een grote wandeling te maken. 

Graag hadden wij jullie toestemming gekregen om met jullie kindje buiten het terrein te gaan. Indien 

jullie dit liever niet hebben, dan respecteren wij jullie keuze. 

Kunnen jullie onderstaande invullen? Alvast bedankt! 

Ik........................................................................................(naam en voornaam)ouder  

van.....................................................................................(naam en voornaam)geef 

toestemming/geen toestemming (schrappen wat niet past) om met mijn kind buiten het domein van 

het kakkernest te gaan.  
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Waarborg 

Bij inschrijving wordt een waarborg van 450 euro gevraagd, zo bent u zeker van een plaats en kunnen 

we een planning opmaken. 

De waarborg wordt terugbetaald wanneer het kind de opvang verlaat om naar school te gaan. 

Indien u de opvang wenst stopt te zetten dan dient een opzegtermijn van 2 maanden gerespecteerd 

te worden. De waarborg zal ingehouden worden indien deze termijn niet gerespecteerd wordt en/of 

in geval van niet betaling van de gemaakte onkosten. 

De inschrijving is definitief van zodra de waarborg voldaan is. 

Indien de ouders het contract verbreken voordat het kind naar de opvang komt, wordt de waarborg 

niet terugbetaald. 

Wanneer de ouders de afspraken niet respecteren kunnen wij op ieder moment het contract 

eenzijdig beëindigen. 

 

Bijkomende bijdragen en sancties 

Voor het afhalen van uw kindje na sluitingsuur rekenen we 5 euro per begonnen kwartier. 

Wij vragen u om het steeds te melden wanneer u uw kind wegens onvoorziene omstandigheden niet 

op tijd kan komen halen. Indien dit niet gemeld wordt zal deze vergoeding verdubbelen.  

Wanneer je kind op de afgesproken dagen niet naar de opvang komt, dan zal er een snipperdag of 

een de vaste dagprijs aangerekend worden. Gelieve wel de afwezigheid spoedig te melden. 

Kind en gezin heeft bepaald dat de facturatie kost door de opvang 3,5 euro bedraagt per maand per 

kind. 
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Hoe informeren voor een plaats 

Informatie aangaande beschikbare plaatsen kan je bekomen door ons te bellen of te mailen. 

De inschrijving en reservatie van een plaats gebeurt in de opvang zelf. Wij geven u een rondleiding en 

alle uitleg over onze werking. Dit gebeurd na afspraak om de werking van de opvang vlot te laten 

verlopen. 

Na dit persoonlijk gesprek worden de nodige documenten ingevuld en ondertekend: 

-Schriftelijke overeenkomst 

-inlichtingsfiche 

-huishoudelijk reglement 

Het volledige dossier moet in orde zijn alvorens uw kindje naar de opvang komt. 

Alle gegevens worden met de nodige discretie behandeld.  

Wij verlenen voorrang aan broertje of zusje.  

 
 
Naleving van de wet op bescherming van de persoonlijke levenssfeer  
 

Een kinderdagverblijf heeft wettelijk de toelating om gegevens op te vragen die behoren tot de 

persoonlijke levenssfeer. 

Wij vragen bij inschrijving en tijdens het verblijf persoonlijke gegevens op over je kind en je gezin.  

Er wordt elke dag een aanwezigheidsregister bijgehouden. 

Het gaat over administratieve, medische gegevens van het kind en de ouders.  

Voor zover deze gegevens van belang zijn voor de opvang van je kind.  

Wij kunnen ook sociale gegevens van je gezin noteren, wanneer dit relevant is voor de opvang.  

Volgens de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heb je als ouder recht op toegang 

tot de administratieve gegevens die je kind, jezelf of je gezin betreffen en kan je verbetering ervan 

vragen.  

Het kinderdagverblijf deelt aan derden geen informatie mee over je gezin, over je kind of over het 

verblijf in het kinderdagverblijf. 
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Afhalen en toegang tot de crèche 

Wij weigeren een kind mee te geven aan andere personen dan de ouders of de vaste aangeduide 

persoon die door u in het heen- en weerschriftje vermeld wordt. 

Indien uitzonderlijk iemand anders het  kind komt afhalen, dient u dit persoonlijk te melden. 

De ouders hebben toegang tot elke ruimte die behoord aan de crèche. 

 

Klachten - voorstellen 

Wij nodigen je uit om bedenkingen en klachten onmiddellijk te bespreken met ons. 
Samen zullen we trachten tot een oplossing te komen.  
 
Je kan je klacht ook schriftelijk bezorgen aan de  hand van een klachtenfiche. Er zit een klachtenfiche 

achteraan in het heen en weer schriftje van je kindje.  

 We garanderen je dat elke klacht op een efficiënte en doeltreffende manier geregistreerd, 

behandeld en beantwoord wordt. 

Indien u geen gehoor zou vinden, dan kan u zich wenden tot de klachtendienst van kind en gezin, 

Hallepoort 24 1060 Brussel.  Tel: 02 533 14 14 of klachtendienst@kindengezin.be 

Verzekering 

De groepsopvang heeft een verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid” voor het personeel en de 

kinderen, alsook een verzekering tegen lichamelijke ongevallen voor de opgevangen kinderen 

afgesloten. 

Dit bij verzekeringskantoor D'Hauwers Christine Marktplein 17 Sint-Lievens-Houtem 

Polisnummer: 2ly/003898002 
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Contact gegevens Kakkernest 

KinderdagverblijfKakkernest 

Kalverhagestraat 53 

9090 Melle 

Email: Kakkernestmelle@gmail.com 

0486 781 305 

 

Verantwoordelijke Janssen Janne 

Luikerveld 42 

9520 Vlierzele 

 

 

Contactgegevens Kind en Gezin 

Jubileumlaan 25 

9000 Gent 

09 265 71 71 

Email: info@kindengezin.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 

 

Handtekeningouders: 
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