Gebeurtenissen betreffende IKK en veranderingen 2018
Per 1 januari 2018 gaan de eerste veranderingen omtrent de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)
in. Tussentijds hebben wij u hierover al geïnformeerd. In deze hand-out willen wij graag alle veranderingen
nog eens kort voor u inzichtelijk maken. De uiteindelijk gewijzigde beleidstukken kunt u vanaf januari ook
op onze website terugvinden. Als u meer informatie wilt, kunt u ons daarvoor altijd benaderen. U kunt ook
kijken op www.veranderingenkinderopvang.nl

Mentorschap:
Ieder kind op het kinderdagverblijf en
de buitenschoolse opvang heeft een
eigen mentor. De mentor is een
pedagogisch medewerker die werkt
op de groep van uw kind en
bespreekt periodiek de ontwikkeling
van uw kind met de u. De mentor
is ook het aanspreekpunt voor u
bij vragen over de ontwikkeling en
het welbevinden van uw kind. In de
buitenschoolse opvang is de mentor
ook het aanspreekpunt voor uw kind.
U zult via de leidsters op de hoogte
gebracht worden wie de mentor voor
u en uw kind(eren) wordt.

Vaste gezichten op
het kinderdagverblijf:
Een kinderdagverblijfgroep heeft
altijd twee vaste leidsters, waarvan
elke dag minimaal één van de twee
aanwezig is. Om hierin te kunnen
voorzien, zijn enkele kleine wijzigen
aangebracht in de personeelsroosters
van het kinderdagverblijf in
Hensbroek en op de Kelderswerf.

veranderingen
per
1 januari 2018

Drie uursregeling:
Ook de nieuwe wet biedt de
mogelijkheid om 3 uur per dag van
de beroepskracht kind ratio af te
wijken. Dit mag op gezette tijden. Bij
Olleke Bolleke kan het voorkomen dat
we dat op rustige momenten doen,
namelijk op maandag tot en met
vrijdag tussen 6.30 en 8.00 uur,
tussen 13.00-15.00 uur en tussen
16.30-18.00 uur. Hoewel de wet hier
vrij veel ruimte voor geeft, beperken
wij dit tot een minimum.

Gewijzigde
beleidstukken:
De afgelopen maanden zijn wij druk
bezig geweest om de gewijzigde
wetgeving in onze beleidstukken op
te nemen en alle betrokken partijen
hierin te betrekken. Vanaf januari
gaan de nieuwe regels in en kunt u
bijvoorbeeld het nieuwe pedagogisch
beleidsplan en het beleid veiligheid
en gezondheid terugvinden op
onze website.

Overdracht vanuit
het kinderdagverblijf
naar school en de BSO:
Een doorlopende ontwikkellijn van
kinderdagverblijf naar school en
buitenschoolse opvang is belangrijk.
Wij zullen ouders van het kinderdag
verblijf om toestemming voor
overdracht vragen.

Ouderportaal:
Met ingang van maart 2018 kunnen
ouders via het ouderportaal inloggen
en gegevens raadplegen en wijzigen.
Ook kunnen afwezigheid, inhaal- en
extra dagen via het portaal doorgegeven en aangevraagd worden. Dit
kan voor ouders die dat willen ook via
een speciale app voor Olleke Bolleke;
MyChapp. Voor ouders die de app
willen downloaden zal eenmalig
€2,50 in rekening worden gebracht
per familie. Het gebruik van het
portaal is gratis. Vanaf maart 2018
zullen wij ook momenten van uw
kind(eren) delen via het portaal/de
app. Dit kunnen foto’s, leuke
anekdotes en/of praktische informatie
zijn. Het schrijven van de schriftjes
wordt hierdoor vervangen.

