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Van harte welkom bij PIT kinderopvang & onderwijs! 

 

 

Al 35 jaar bieden we de leukste kinderopvang voor kinderen van zes weken tot de middelbare school. Op 

het kinderdagverblijf van een van onze kindcentra ontvangen wij uw kleintje met open armen. Afhankelijk 

van welke locatie u kiest zijn er babygroepen, peutergroepen en peuterplusgroepen. Op al onze groepen 

werken enthousiaste en deskundige pedagogisch medewerkers die de kinderen een veilige, warme en 

vertrouwde omgeving bieden. Hier kan uw kindje spelenderwijs zichzelf en de wereld ontdekken. Met 

doorlopende ontwikkelingslijnen en uitdagende dagprogramma’s begeleiden wij hem of haar op een 

enthousiaste manier bij het opgroeien. Ontwikkeling en plezier gaan dus hand in hand. Zo heeft uw 

kleintje een goede start waar het zijn of haar verdere leven profijt van heeft.  

 

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 de 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 leukste opvang en later hopelijk ook excellent onderwijs te 

mogen bieden! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Monique Fluitsma      Ad Vos 

Bestuurder PIT kinderopvang & onderwijs   Bestuurder PIT kinderopvang & onderwijs 

monique.fluitsma@pit-ko.nl     ad.vos@pit-ko.nl 
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De kindcentra van PIT kinderopvang & onderwijs 

Op de volgende kindcentra vangen we uw baby, dreumes of peuter op op het kinderdagverblijf: 

 

Alblasserdam 

Kindcentrum De Loopplank (ook peuterspeelgroep, christelijk basisonderwijs en buitenschoolse opvang) 

Pieter de Hoochstraat 

2951 SC Alblasserdam 

078 - 820 00 32 

info@loopplank-alblasserdam.nl 

 

Zwijndrecht 

Kindcentrum Dribbel (ook peuterspeelgroep, christelijk basisonderwijs op De Kim en buitenschoolse 

opvang) 

Roerdompstraat 9 

3334 AG Zwijndrecht 

078 - 303 01 20 

klantenservice@pit-ko.nl 

 

Kindcentrum Doerak (ook peuterspeelgroep, basisonderwijs en buitenschoolse opvang) 

Moermond 55 

3334 CL Zwijndrecht 

078 - 303 01 30 

klantenservice@pit-ko.nl 

 

Kindcentrum De Rakkers  

Dr. Plesmanstraat 22 

3331 KH Zwijndrecht 

078 - 303 01 00 

klantenservice@pit-ko.nl 

 

Hendrik-Ido-Ambacht  

Christelijk kindcentrum De Meander (ook christelijke peuterspeelgroep, christelijk basisonderwijs en 

christelijke buitenschoolse opvang) 

Witte de Withstraat 46 

3342 TW Hendrik-Ido-Ambacht 

078 - 681 33 97 

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 kinderopvang & onderwijs helpen wij kinderen van 0 tot 13 jaar op 

weg hun toekomstdroom te verwezenlijken. Daarvoor 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. Uw kind kan tot  de middelbare school bij 

ons spelen, spelend leren, leren en ontspannen. Ook brengen we hem of haar geloof in zichzelf, zorg voor 

elkaar en vertrouwen in anderen bij. Doen waarin je gelooft, daar staat PIT kinderopvang & onderwijs 

voor. Zo geven we uw kind in iedere fase van zijn of haar leven en op zijn of haar eigen niveau de juiste 

bagage mee voor een kansrijke toekomst.  

 

Onze missie 

Wij bieden kinderen van 0 tot 13 jaar maximale kansen om zich te ontwikkelen met doorlopende 

ontwikkelingslijnen en boeiende dagprogramma’s waarin de leukste kinderopvang, excellent christelijk 

onderwijs, een breed scala aan vrijetijdsactiviteiten en ondersteuning naadloos op elkaar aansluiten. 

Vanuit onze normen en waarden begeleiden wij hen op inspirerende wijze bij het opgroeien. Zo bereiden 

wij kinderen voor op een sociaal, zelfstandig en kansrijk functioneren in de maatschappij van de 

toekomst.  

 

Onze visie 

De maatschappij is multicultureel, open en gericht op het individu in relatie tot de omgeving. Onze 

belangrijkste taak daarin is kinderen met opvang en christelijk onderwijs de beste ontwikkelingskansen te 

bieden. Wij leren hen 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 medewerkers bepalen met hun inzet, enthousiasme en deskundigheid iedere dag de kwaliteit van 

ons werk. Ze doen hun werk met passie, zijn betrokken en goed opgeleid. Ze krijgen bij ons alle ruimte om 

hun specifieke competenties te ontwikkelen om zichzelf, onze kindcentra*), ons vak, onze organisatie en 

het werkplezier te verbeteren. Ze nemen hierin hun eigen verantwoordelijkheid en dragen zo optimaal bij 

aan het realiseren van onze doelen. Ze bieden kinderen bij elke stap in hun leven passende begeleiding, 

hebben een open houding ten opzichte van het kind, de ouders en de maatschappij en ambiëren 

topkwaliteit in hun werk.  

 

Voor ouders zijn we een professionele en vertrouwde partner op pedagogisch en onderwijskundig gebied. 

Samen met hen ontdekken en ontwikkelen we de individuele talenten van de kinderen en laten hen 

daarin uitblinken. Ieder kind voelt zich bij ons veilig en uitgedaagd om in zijn of haar eigen tempo sociaal, 

emotioneel, fysiek en cognitief te groeien en met andere kinderen de wereld te ontdekken.  

 

*) Een kindcentrum is een locatie waar kinderen kunnen spelen, leren en zich ontwikkelen. Kinderopvang, onderwijs,    

    ontspanning en ondersteuning zijn hier op elkaar afgestemd. 
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Onze ambitie is om de belangrijkste speler te zijn binnen de omgeving waarin onze kindcentra gevestigd 

zijn. We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe ontwikkelingen en nemen initiatieven om ervoor te zorgen 

dat de kwaliteit van ons werk blijft uitstijgen boven het landelijk gemiddelde. Om van elkaar te leren, te 

innoveren en continu te verbeteren, delen we kennis en kunde en werken we samen met mensen en 

organisaties rondom het kind.  

 

Onze kindcentra opereren zelfstandig en zijn vrij om in relatie tot hun eigen doelgroep en omgeving 

beleid te voeren dat voortvloeit uit onze missie en visie. De professionele aanpak van onze medewerkers, 

de unieke, persoonlijke ontwikkeling van het kind en de samenwerking met de ouders staan daarin altijd 

centraal.   

 

Onze medewerkers 

De pedagogisch medewerkers zijn allemaal gediplomeerd op minimaal SPW3-niveau. Voor een groot deel 

van de medewerkers geldt dat zij aanvullende opleidingen hebben gevolgd zoals in de voorschoolse 

educatie (VVE), EHBO, omgaan met kinderen met bijzonder gedrag en bedrijfshulpverlening (BHV). 

Op sommige locaties is een groepshulp of een huishoudelijk assistente werkzaam. Daarnaast biedt PIT 

kinderopvang stagemogelijkheden voor leerlingen van de SPW-opleiding en een enkele keer zult u een 

vrijwilliger (bijvoorbeeld een voorleesoma) aantreffen. Alle medewerkers, dat wil zeggen pedagogisch 

medewerkers, vrijwilligers, managers en facilitaire medewerkers zijn in het bezit van een geldige VOG 

(verklaring omtrent gedrag). 

 

Registratie 

In het kader van de Wet kinderopvang is PIT kinderopvang 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 PIT kinderopvang & onderwijs. Deze heeft uit zes leden en een voorzitter en 

adviseert en houdt toezicht op het college van bestuur. 

 College van bestuur PIT kinderopvang & onderwijs dat uit twee personen bestaat en de hele 

organisatie bestuurt. 

Zowel de bestuurders als de toezichthouders hanteren de Code Goed Bestuur voor kinderopvang en 

onderwijs. 

 Kantoor PIT kinderopvang & onderwijs 

 Bedrijfsvoering  

 Administratie en planning 

 Coördinatie bijzondere activiteiten 

 Kwaliteit  

 HR 

 Facilitaire zaken 
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 Kindcentrum PIT kinderopvang & onderwijs 

 Manager kinderopvang. Zij houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken op de locatie en 

geeft leiding aan één of meerdere locaties.  

 Pedagogisch medewerkers 
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ONS KINDERDAGVERBLIJF 

 

Bij de dagopvang kunnen kinderen in de leeftijd van 6 weken totdat het kind naar de basisschool gaat 

terecht voor minimaal twee dagdelen. Op de verschillende locaties zijn baby-, dreumes- en 

peutergroepen.  

 

De groepen 

Wij werken op de groepen zoveel mogelijk met vaste pedagogisch medewerkers om de kinderen een 

band op te laten bouwen met de medewerkers. PIT is een erkend leerbedrijf. Daarom is er soms behalve 

de pedagogisch medewerker een stagiaire op de groep. Het maximumaantal kinderen per groep en het 

aantal pedagogisch medewerkers in verhouding tot het aantal kinderen, is conform de vastgestelde 

normen. Bij jongere kinderen is verzorging erg belangrijk. Hun dagindeling wordt bepaald door het eet- en 

slaapschema. Naarmate de kinderen ouder worden, nemen ze steeds meer het dagritme van de groep 

over. Alle kinderen hebben op de groep een kastje of mandje voor hun eigen spullen. 

 

Voeding en verschoning 

Het is de bedoeling dat de ouders van baby’s zelf de flesvoeding meenemen naar het dagverblijf. Als uw 

baby borstvoeding krijgt, kunt u uw baby zelf komen voeden of de borstvoeding meenemen in een fles. 

Wij bieden fruit, pap, melk, brood, limonade en tussendoortjes aan. In het eerste levensjaar van een kind 

verandert er nogal eens iets in het voedingspatroon. Vriendelijk verzoek dit aan de pedagogisch 

medewerkers door te geven, zodat wij zo goed mogelijk kunnen aansluiten op de eetgewoontes van thuis. 

De luiers worden door PIT verzorgd.  

 

Activiteiten 

Als PIT vinden we het belangrijk uw kind(eren) iets extra’s te bieden in de vorm van bijzondere 

activiteiten. Van babymassage en peuterdans tot kunst en muziek op schoot. Voor deze extra activiteiten 

brengen we geen extra kosten in rekening. 

 

Opvangmogelijkheden in het kinderdagverblijf 

Standaard opvang (52 weken) 

Alle kinderdagverblijven zijn standaard open van 7.30 uur tot 18.30 uur; ook halve dagopvang is mogelijk. 

De kinderen kunnen ’s morgens voor 9.00 uur worden gebracht en moeten voor 18.30 uur worden 

gehaald. Kinderen die een halve dag komen, kunnen tussen 12.00 en 13.30 uur worden gehaald of 

gebracht.  

 

40 weken hele dagopvang: 

PIT biedt ook 40 weken dagopvang per jaar aan in plaats van de normale 52 weken. Er is dan opvang 

tijdens de schoolweken in het kalenderjaar. In de vakanties van de basisscholen regelen de ouders zelf de 

opvang. PIT komt hiermee tegemoet aan de wensen van klanten die in de schoolvakanties zelf vrij zijn. 
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Vervroegde opvang: 

Vervroegde opvang is mogelijk van 7.00 - 7.30 uur. Kinderen die vóór 07:30 uur op de locatie zijn, kunnen 

bij PIT ontbijten. Het ontbijt dient u zelf mee te geven. 

 

Flexibele opvang: 

Flexibele opvang is mogelijk op de locatie De Rakkers en Dribbel. Wij sluiten een contract af voor een 

gemiddeld aantal dagen per week. Drie weken voor het begin van de betreffende maand geeft u op de 

locatie de gewenste opvangdagen door. Na elk kwartaal wordt gekeken hoeveel dagen er zijn gebruikt. 

Heeft u een contract voor gemiddeld 3 dagen per week, dan kunt u in een kwartaal 13 x 3 dagen = 39 

dagen gebruikmaken van de opvang. Bij afname van meer dagen ontvangt u een factuur. Neemt u minder 

dagen af dan volgt geen restitutie.  

 

PIT Vrij & Blij: 

Dit aanbod houdt in dat de kinderen op het kinderdagverblijf vijf dagen per week welkom zijn, maar dat 

de ouders maar drie dagen betalen. Ouders nemen drie vaste dagen af van 7.00 tot 18.30 uur en kunnen 

twee extra dagen kosteloos afnemen, maar moeten die twee extra dagen wel minimaal twee weken van 

tevoren doorgeven i.v.m. het inroosteren van onze medewerkers. We bieden dit product aan op de 

locaties De Rakkers, Dribbel, Doerak en De Meander. 

PIT Kies & Kom: 

Ouders die de behoefte hebben zelf de uren en weken waarin zij van onze opvang gebruik willen maken 

te kiezen, bieden we op locatie De Rakkers een aparte verticale groep voor 0- tot 4-jarigen aan. Om onze 

pedagogische kwaliteit met rust en een goede dagstructuur op de groep te kunnen blijven bieden, 

moeten ouders minimaal 8 uur per dag afnemen en hanteren we vaste breng- en haaltijden: een tijdstip 

tussen 7.00 en 10.00 uur en een tussen 15.30 en 18.30 uur. Hebben ouders behoefte aan meer dan acht 

uur opvang dan kunnen ze een extra uur of uren tegen hetzelfde uurtarief inkopen. Het aantal 

opvangweken kunnen ouders zelf bepalen, maar dit moet minimaal 40 weken en kan maximaal 52 weken 

zijn. Flexibele opvang en ruilen met andere opvangdagen zijn in dit pakket niet mogelijk.  

Open 

De kinderdagverblijven zijn 52 weken per jaar geopend behalve: 

 weekenden 

 nationale en christelijke feestdagen 

 op 24 en 31 december vanaf 16.00 uur. 

 

Extra service 

 Als u structureel op meer dagen dan contractueel is vastgelegd opvang nodig heeft, is het belangrijk dit 

zo snel mogelijk door te geven aan de administratie. Vervolgens wordt bekeken welke mogelijkheden 

er zijn. Wilt u een keer extra opvang? Dan kunt u bij de manager kinderopvang informeren naar de 

mogelijkheden. De tarieven variëren per soort opvang.   

 U heeft bij het kinderdagverblijf en op de bso de mogelijkheid uw kind op een andere dag dan 

contractueel is vastgelegd op te laten vangen. U kunt onbeperkt ruilen gedurende het gehele 

kalenderjaar, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 
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 de ruildag moet van tevoren worden aangevraagd bij de pedagogisch medewerker op de 

groep 

 de ruildag kan alleen worden toegezegd als de groepsgrootte, het vervoer en de 

pedagogisch medewerker-kindratio dit toestaat. Een plaats is dus niet vooraf 

gegarandeerd 

 

 Zonder extra kosten in rekening te brengen, worden bijzondere activiteiten aangeboden 

 zoals babymassage, peuterdans, peuterkunst en muziek op schoot. 

 Indien u of uw partner gedurende de opvangperiode zijn of haar baan verliest, biedt PIT u een 

sollicitatieservice aan. Deze service houdt in dat u na uw contractperiode een 5-tal dagen gratis 

gebruik kunt maken van de opvang bij PIT, zodat u of uw partner de mogelijkheid heeft om te 

solliciteren. Hierbij zijn de voorwaarden van ruilen van toepassing. 

 

Inschrijving 

U kunt uw kind inschrijven bij onze klantenservice. U betaalt geen inschrijfgeld. De Wet kinderopvang die 

sinds 1 januari 2005 van kracht is, regelt de kwaliteit en financiering van kinderopvang. Uitgangspunt is 

dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. Deze partijen delen samen de kosten 

voor kinderopvang, op voorwaarde dat het kindercentrum aan de kwaliteitseisen van de Wet 

kinderopvang voldoet. Dat is het geval bij PIT en daarom zijn de locaties opgenomen in het Landelijk 

Register Kinderopvang. Als u uw kind aanmeldt bij een geregistreerde opvang, vergoedt de overheid 

inkomensafhankelijk een deel van de kosten. Als u wilt, kunnen wij u helpen bij het aanvragen van de 

kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst. 

 

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. Er wordt gekeken of er plaats is op de gewenste 

dagen. Als dit mogelijk is, krijgt u een contract aangeboden dat 14 dagen in optie blijft. Is de gevraagde 

plaatsing niet mogelijk, dan nemen we telefonisch contact met u op om te overleggen over eventuele 

andere (tijdelijke) mogelijkheden. 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. 
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Intake en kennismaking 

Ongeveer twee à drie weken voor de start van de opvang maakt de manager kinderopvang een afspraak 

voor een intakegesprek en kennismaking. Er volgt dan een intakegesprek en als dit nog niet eerder is 

gebeurd, een rondleiding op de locatie.  

Tijdens het intakegesprek komen in ieder geval de volgende punten aan de orde: 

 informatie-uitwisseling  

 haal- en brengtijden  

 medisch handelen. 

 

Het wennen 

Vanaf de ingangsdatum van het contract kunnen de ouders met de manager kinderopvang afspraken 

maken over het wennen van het kind. 

 

Denkt u hieraan? 

Als u uw kind bij een van onze kinderdagverblijven brengt, is het belangrijk dat u eraan denkt eventueel 

het volgende mee te nemen: 

 fles- of borstvoeding  

 een knuffel en/of speentje  

 reservekleding. 

 

Betaling 

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.  

 

Opzeggen/annuleren 

De opzegtermijn is één maand en dient altijd schriftelijk of per e-mail te worden opgezegd. Vanaf het 

moment van de ondertekening van de overeenkomst tot de ingangsdatum van de overeenkomst heeft de 

ouder de mogelijkheid de overeenkomst te annuleren, met inachtneming van de opzegtermijn van één 

maand. Hier is minimaal € 50,- annuleringskosten voor verschuldigd. De hoogte van de annuleringskosten 

bedraagt nooit meer dan de verschuldigde betaling voor één maand. Als kinderen continu bijzondere zorg 

nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege medische of sociale redenen of gedragsstoornissen, wordt in 

overleg met de betrokken partijen de plaatsing beëindigd. Eventueel - als een van de partijen dit wenselijk 

vindt - na het raadplegen van een externe deskundige. 

 

Pedagogisch beleid 

Uitgangspunt bij de werkwijze van onze pedagogisch medewerkers is het pedagogisch beleid. Het 

pedagogisch beleidsplan kunt u bekijken op de website. De kernvisie van het pedagogisch beleid van PIT is 

enerzijds kinderen een zodanig veilige omgeving aanbieden dat zij zich geborgen en veilig voelen en 

anderzijds kinderen zodanig stimuleren dat zij zich kunnen ontwikkelen. Als afgeleide van het pedagogisch 

beleid zijn er groepswerkplannen opgesteld waarin de dagelijkse gang van zaken is beschreven. Ook is het 
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aantal pedagogisch medewerkers per leeftijdscategorie kinderen vastgelegd en de beschikbare ruimte per 

kind. De groep wordt elke dag door een of meerdere gediplomeerde pedagogisch medewerkers begeleid. 

Soms krijgen zij hulp van een stagiaire. De medewerkers hebben allemaal een afgeronde opleiding op 

minimaal mbo-niveau en meestal een VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)-opleiding. Soms schakelen 

wij ook vrijwilligers in. Bij het intakegesprek krijgt u het pedagogisch beleids- en werkplan van ons. 

 

Kwaliteitsbeleid 

PIT kinderopvang is HKZ-gecertificeerd. Bent u geïnteresseerd? U kunt altijd het kwaliteitsbeleid ter 

inzage krijgen. 

Risico-inventarisatie 

Jaarlijks wordt er in alle groepen een inventarisatie gehouden met betrekking tot de veiligheids- en 

gezondheidsrisico's. Deze zogenaamde risico-inventarisatie gaat uit van normen en van het (soms 

onvoorspelbare) gedrag van kinderen. Jaarlijks stelt de GGD vast of deze inventarisatie op de juiste 

manier en volledig is uitgevoerd. De risico-inventarisaties en een afschrift van het inspectierapport van de 

GGD liggen op de locatie ter inzage en zijn 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. 

 

Inspraak 

PIT vindt het belangrijk dat ouders betrokken zijn en worden. Daarom zijn er oudercommissies die de 

belangen van de ouders en de kinderen behartigen. Deze commissies bevorderen ook de communicatie 

tussen de 'klanten' en PIT. Op een aantal punten heeft de oudercommissie (verzwaard) adviesrecht. Voor 

uitgebreide informatie en/of een naam van een contactpersoon kunt u terecht bij de manager 

kinderopvang of op onze website. PIT kinderopvang laat ook regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken 

uitvoeren met als doel onze dienstverlening te evalueren en - als dat nodig is - nog verder te verbeteren. 

 

Klachtenprocedure 

Wie een klacht heeft, kan in eerste instantie aankloppen bij de manager kinderopvang. Komt u er 

gezamenlijk niet uit, dan is het natuurlijk altijd mogelijk een gesprek met de bestuurder aan te vragen. PIT  

heeft een interne klachtenprocedure. Klachtenformulieren zijn verkrijgbaar op elke locatie of via 

klantenservice@pit-ko.nl. Als de klacht na de interne procedure niet naar tevredenheid is opgelost, kan 

de klant de klacht alsnog schriftelijk indienen bij de onafhankelijke externe klachtencommissie. 

 

Aansprakelijkheid 

PIT heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Desalniettemin adviseren wij ouders zelf ook een 

WA-verzekering af te sluiten.  
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Zieke kinderen 

Wij houden ons bij zieke kinderen aan de richtlijnen van de GGD. In het pedagogisch beleidsplan staan 

verder de beleidslijnen en bijbehorende richtlijnen voor onder andere het handelen bij ongevallen. 

Afspraken over het toedienen van medicijnen bij kinderen worden altijd vooraf schriftelijk vastgelegd. 

 

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. 

 

Van dagopvang naar buitenschoolse/naschoolse opvang 

Als uw kind vier jaar wordt en de stap naar het onderwijs zet, kan het geen gebruik meer maken van de 

dagopvang. Rond het tweede jaar kunt u uw kind inschrijven voor de buitenschoolse opvang.  

 

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 PRIJS per uur 2016 Minimale afname 

 

KDV 

  

Dagopvang standaard  

52 weken 

(van 7.30 - 18.30 uur) 

 

€ 6,89 

 

2 dagdelen 

Dagopvang, 40 weken 

(m.u.v. schoolvakanties) 

(van 7.30 – 18.30 uur) 

 

€ 6,89 

 

2 dagdelen 

Halve dagopvang (40 of 52 weken) 

07.30 – 13.30 uur of  

12.00 – 18.30 uur 

 

€ 6,99 

 

2 dagdelen 

Vervroegde opvang KDV  

 (van 7.00 – 7.30 uur) 

 

€ 7,66 

 

Extra dag KDV € 6,89  

Flex KDV (52 wkn) € 7,20  

‘Vrij & Blij’ (5 dgn opvang; 3 dgn betalen) € 6,89  

‘Kies & Kom’ (min. 8 uur opvang per dag, 

vanaf 40 weken) 

€ 6,89  

 

BSO 

  

Compleet pakket bso 

 

Voorschoolse opvang (optioneel) + 

naschoolse opvang (40 wkn) + 

vakantieopvang (9,10,11 of 12 wkn) 

 

 

 

€ 6,42 

 

 

 

1 dag 

Bso alleen in schoolweken: 

 

naschoolse opvang tijdens schoolweken  

(40 wkn)  

 

 

€ 6,42 

 

 

1 dag 

Voorschoolse opvang tijdens 

schoolweken (niet in combi met bso) 

 (van 7.30 – 8.30 uur) 

 

€ 7,66 

 

Vervroegde opvang 

(7.00 – 7.30) 

€ 7,66  

Bso alleen in vakantieweken: 

 

Vakantieopvang (9,10,11 of 12 wkn)  

Halve dag vakantieopvang (9,10,11 of 12 

wkn)  

 

 

€ 6,83 

€ 6,88 

 

 

 

Extra dag bso € 6,42  

Flex bso (nso + vak) € 7,18  
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PSG   

Peuterspeelgroep (40 weken) 

(van 8.30 – 11.30 uur) 

 

€ 6,89 

 

1 dag 

 

 

WET KINDEROPVANG NIET VAN TOEPASSING 

Peuterspeelgroep € 33,33 per maand  

voor 1 ochtend per week 

Alleen als ouders niet voor 

de WKO in aanmerking 

komen 

Peuterspeelgroep 

VVE-geïndiceerde peuters 

€ 30,- per maand (10 mnd) 

voor 4 ochtenden per week 
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Inschrijfformulier Kinderdagverblijf 

 

Gegevens ouders 

Voorletters + achternaam vader:    ______________________  BSN-/sofinummer:______________ 

 

Voorletters + achternaam moeder:______________________   BSN-/sofinummer:______________ 

 

Contract op naam van: familie/de heer/mevrouw* ______________________________________ 

 

Gegevens kind 

Roepnaam + achternaam kind: ______________________________________________________ 

 

(Verwachte) geboortedatum kind: ____ - ____ - ______     BSN-/sofinummer:______________ 

 

Geslacht: m/v* 

 

Adres: ____________________________________________  Tel.: ________________________ 

 

Postcode: ________   ____              Woonplaats: ________________________________________ 

 

E-mailadres: _____________________________________________________________________ 

 

 

In geval van nood bellen naar: __________________________  Tel.: _______________________ 

 

                                            __________________________  Tel.: _______________________ 

                

Ik wil graag gebruikmaken van: 40 weken/52 weken dagopvang/PIT Vrij & Blij/PIT Kies & Kom* 

 

Heeft u voorkeur voor één van de vestigingen: De Rakkers/Dribbel/Doerak/De Meander/De Loopplank* 

 

Wilt u gebruik gaan maken van: 

- vervroegde opvang vanaf 7.00 uur*  

  Zo ja, op welke ochtenden? Maandag/dinsdag/woensdag/donderdag/vrijdag* 

 

De gewenste opvangdag(en) zijn (a.u.b. dagdelen aankruisen; minimaal twee dagdelen): 

 

   Maandag Dinsdag   Woensdag  Donderdag Vrijdag  

 Ochtend           

Middag            

 

 

(s.v.p. achterzijde ook invullen) 
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De gewenste opvangtijden (minimaal 8 uur tussen 7.30 – 18.30) bij product ‘PIT Kies & Kom’: 

 

   Maandag Dinsdag   Woensdag  Donderdag Vrijdag  

Begintijd           

Eindtijd      

Aantal weken:  

 

Met ingang van wanneer wilt u van het kinderdagverblijf gebruik gaan maken? ___________ 

 

Eventuele bijzonderheden: ____________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

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 kinderopvang zoals vermeld op de website/in de 

informatiemap en gaat daarmee akkoord. 

  gaat ermee akkoord dat er foto- en/of video-opnames gemaakt worden van zijn/haar kind voor eventuele 

publicatie. 

  gaat akkoord met de leveringsvoorwaarden en algemene voorwaarden zoals vermeld op de website van PIT 

kinderopvang & onderwijs. 

 

 

Datum:          ____ - ____ - ________         Handtekening:___________________ 


