
Een veilige en leerzame
speelomgeving.. 

Informatie voor ouders



Welkom bij
Harlekijn 
Kinderopvang  

Fijn dat u heeft gekozen voor opvang van uw 
kind(eren) bij Harlekijn Kinderopvang, of dit 
overweegt te doen.

Op alle locaties van Harlekijn staan onze enthousiaste en betrokken pedagogisch 
medewerkers garant voor de kwaliteit van de opvang. Elke dag zorgen zij er met 
elkaar voor dat de kinderen op Harlekijn een fi jne tijd hebben, waarin ze zich op 
hun eigen manier en in hun eigen tempo geleidelijk aan kunnen ontwikkelen tot 
zelfstandige, zelfbewuste 4-jarigen die klaar zijn om de volgende stap te maken
naar de ‘grote school’.

Met deze praktische informatie willen we u graag op de hoogte brengen van de 
belangrijkste wetenswaardigheden rondom de dagelijkse opvang. Mochten er na
het lezen van deze informatie en de informatie op onze website nog vragen zijn,
stel ze gerust aan de leiding van de groep of bij het management, we beantwoorden 
ze graag.

We wensen u en uw kind(eren) een hele fi jne Harlekijn-tijd toe!

Kinderopvang  

Fijn dat u heeft gekozen voor opvang van uw 
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Brengen en Halen
Alle locaties van Harlekijn zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van
7.30 uur tot 18.15 uur. 

De breng- en haaltijden:
Om de rust op de groepen zoveel mogelijk te waarborgen, hebben we de 
volgende breng- en haaltijden vastgesteld:
•	 Brengen	tussen	7.30	en	9.00	uur
•	 Halen/brengen	tussen	de	middag	van	12.30	-	13.00	uur
•	 Halen	’s	middags	tussen	16.30	en	18.15	uur.	In	overleg	met	de	leiding	van
 de groep kan eventueel afgeweken worden van deze tijden. 

De kinderen verblijven gedurende de dag op hun eigen groep. Het eerste uur en 
het laatste uur en in vakanties kunnen de kinderen van de verschillende groepen 
echter worden samengevoegd en opgevangen op één groep. Dit hangt af van
het aantal aanwezige kinderen.

Afscheid nemen:
Veel kinderen kunnen even moeite hebben met het afscheid nemen ‘s ochtends. 
Toch is het aan te raden het afscheid nooit te lang te laten duren en duidelijk te zijn 
als ouder. Een langdurig afscheid zal onnodig moeilijk en verwarrend zijn voor een 
kind.	Baby’s	zijn	zich	nog	niet	volledig	bewust	van	afscheid	nemen	van	hun	ouders.	
Dat besef komt gemiddeld zo rond de leeftijd van een jaar. Voor elk kind is het
een leerproces te ervaren dat ouders telkens terug komen na een dag opvang.
Het afscheid zal voor een kind makkelijker verlopen als dit leerproces al grotendeels 
is doorlopen. Als uw kind huilt als u weggaat, is het van belang te weten dat dit evt. 
huilen meestal na enkele minuten ophoudt. Als vertrekkende ouder ziet u dit echter 
niet meer. Dus we kunnen ons goed voorstellen dat u hiermee moeite heeft.
Als dat het geval is, mag u later rustig even bellen om te infomeren hoe het met
uw kind gaat.  
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Ophalen:
Indien	uw	kind	door	iemand	anders	wordt	opgehaald	aan	het	einde	van	de	dag,	dan	horen	
wij dit graag van u. We geven uw kind nl. nooit met iemand anders mee, zonder dat u daar 
zelf	toestemming	voor	heeft	gegeven.	Wij	kunnen	vragen	naar	het	ID	van	de	persoon	die	uw	
kind	komt	halen.	Harlekijn	is	tot	18.15	uur	geopend.	In	verband	met	de	mondelinge	overdracht	
is het fijn als u iets eerder aanwezig bent.

Overdracht:
‘s Ochtends bij het brengen en ‘s avonds bij het halen is er altijd de gelegenheid voor 
mondelinge overdracht met de leidsters van de groep van uw kind. ’s Middags krijgt u van
de leiding een verslag van het verloop van de dag en van eventuele bijzonderheden die
zich hebben voorgedaan.

Voor	de	baby’s	wordt	dagelijks	een	‘heen-en-weer-schriftje’	bijgehouden,	waar	de	
belangrijkste zaken worden vermeldt. De oudere kinderen hebben een map, waarin 
regelmatig knip- en plakwerkjes worden bewaard, liedjes, foto’s, etc.

Sluitingsdata:
Met	Pasen,	Pinksteren,	Koningsdag,	Hemelvaartsdag	(en	de	vrijdag	erna),	Bevrijdingsdag
(1x per 5 jaar) en tussen Kerst & Nieuwjaar is Harlekijn gesloten.

Kijk op onze site www.kdvharlekijn.nl voor de actuele data.
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De Opvang
Gedurende de dagen dat uw kind(eren) bij Harlekijn verblijft, krijgt uw kind alle 
benodigde verzorgings- en voedingsmiddelen. U hoeft hiervoor dus niets mee te 
nemen, tenzij uw kind speciale dieetwensen heeft of anderszins afwijkende zorg 
nodig	heeft.	In	overleg	met	u	worden	hierover	in	dat	geval	afspraken	gemaakt.	
Daarnaast is in de eerste periode de enige voeding die u zelf mee dient te brengen 
de	fles-	en/of	borstvoeding.	Dit	is	niet	bij	ons	aanwezig.	Met	de	leiding	op	de	groep	
kunt u afspreken wat voor u het handigst is, flesjes + melkpoeder, ingevroren 
borstvoeding	en/of	al	klaar	voor	gebruik	in	een	flesje.	Hieronder	een	overzichtje	
wat u zelf dient mee te nemen naar de opvang: 

Zelf meebrengen:
•	 Fles	
•	 Fles-/borstvoeding
•	 Slaapzakje	
•	 Speen	en/of	knuffel	
•	 Reservekleren

De fles- of borstvoeding kan voorzien van naam en datum worden bewaard in de 
koelkast, de overige spulletjes kunt u achterlaten bij Harlekijn in het bakje dat voor 
uw kind gereserveerd is op de groep. 

Wennen:
Een maand voor de plaatsingsdatum neemt de groepsleiding contact met u 
op voor het maken van een wen-afspraak en een intake-gesprek. Tijdens deze 
wen-ochtend krijgt uw kind (en u) de kans alvast te wennen aan de opvang, de 
groep, de leiding etc. U kunt dan bij het brengen tevens praktische zaken rondom 
de opvang met de groepsleiding te bespreken en zij kunnen uw evt. vragen 
beantwoorden. Het is van belang dat uw kind de kans krijgt een vertrouwensband 
met de leidsters op te bouwen. Daarom is het aan te raden om als ouders tijdens 
dit wen-bezoek niet langer dan noodzakelijk te blijven op de groep.
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Wat te doen bij ziekte:
Als uw kind ziek is, kan het niet op Harlekijn komen. Graag horen we dit van u via de mail 
(info@kdvharlekijn.nl)	of	telefonisch	via	het	telefoonnummer	van	de	locatie.	Bij	ziekte	van	
de kinderen hanteren wij de richtlijnen die hiervoor opgesteld zijn vanuit de GGD. 38,5 
graden koorts met daarbij een duidelijk beeld van een ziek kind. Uiteraard is koorts bij een 
doorkomend tandje iets anders dan een koorts bij griep of een oorontsteking. Als uw kind 
ziek wordt op Harlekijn, zal de leiding van de groep contact opnemen met u om samen 
te overleggen wat er dient te gebeuren. Het doorgeven van de juiste telefoonnummers 
waarop we u kunnen bereiken is dus van belang. Daarnaast is het ook raadzaam een 
telefoonnummer van iemand uit de naaste omgeving door te geven, ingeval uzelf niet 
bereikbaar bent. 

Indien	uw	kind	thuis	ziek	wordt	geldt	ook	de	regel	als	de	koorts	hoger	is	dan	38,5	graden,
uw	kind	veel	overgeeft,	diarree	heeft	en/of	als	er	sprake	is	van	een	besmettelijke	ziekte
uw kind niet naar Harlekijn kan.

Voor acute noodgevallen heeft Harlekijn een eigen huisarts, waar we direct naar toe kunnen. 
Zo mogelijk doen we dit in overleg met u als ouders.

Alle	pedagogisch	medewerkers	krijgen	jaarlijks	een	erkende	kinder-EHBO	cursus.					
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Pedagogisch Beleid 
In	het	Algemeen	Pedagogisch	Beleid	van	Harlekijn	staan	de	uitgangspunten	
beschreven	van	onze	opvang.	Naast	dit	Algemene	Pedagogisch	Beleid	zijn	er	voor	
de	verschillende	groepen	hiervan	afgeleide	werkplannen.	In	deze	werkplannen	
staat uitvoerig beschreven hoe er gewerkt wordt op de groep. De werkplannen zijn 
op elke groep aanwezig en kunnen altijd door u ingezien worden. Op onze website 
staat het volledige pedagogische beleid beschreven.

Uitgangspunten:
Verantwoorde kinderopvang moet bijdragen aan een goede en gezonde 
ontwikkeling van kinderen in een veilige omgeving.

Veiligheid en genegenheid
Kinderen moeten zich veilig en thuis kunnen voelen op Harlekijn. Hierdoor wordt 
het zelfvertrouwen bevorderd. Als dit het geval is komen ze eerder tot explorerend 
gedrag en spel, wat de ontwikkeling zal bevorderen. Elk kind moet de ruimte 
krijgen zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo te ontwikkelen.
Een zelfstandig en weerbaar kind zal zich later beter kunnen staande houden in 
het leven.

Uitdagende omgeving
Kinderen willen ontdekken wat ze kunnen, alleen en samen. Wij willen de 
kinderen een veilige omgeving bieden waarin ze kansen krijgen zich optimaal te 
ontwikkelen. De pedagogisch medewerkers volgen en stimuleren de kinderen 
in hun ontwikkeling en in de interactie met hun omgeving. Daarnaast worden 
er activiteiten georganiseerd die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau en de 
belevingswereld van de kinderen.

Normen en waarden
De tijd dat een kind bij Harlekijn verblijft, hebben ouders en pedagogisch 
medewerkers een gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid, waarbij de
wensen van de ouders uitgangspunt zijn voor de opvang.  
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De groepen:
Kinderen	van	0	tot	4	zijn	kwetsbaar.	Bij	Harlekijn	gaan	onze	professionele	medewerkers	hier	
bewust mee om. Gedurende het grootste deel van de dag zijn de kinderen op hun eigen 
(horizontale) groep. Zo kunnen ze met leeftijdsgenootjes spelen, ontdekken en leren.
Als uw kind eraan toe is om over te gaan naar de volgende groep, krijgt u hierover bericht 
van ons. Op de locatie aan de Hortuslaan verblijven de kinderen ongeveer anderhalf jaar op 
de	babygroep,	op	de	dreumesgroep	blijven	de	kinderen	tot	ongeveer	2	½	jaar,	waarna	ze	
tot	4	op	de	peutergroepen	verblijven.	Op	de	locatie	aan	de	Kromme	Elleboog	zijn	2	groepen,	
daar	zijn	de	kinderen	tot	ongeveer	2	jaar	op	de	babygroep,	waarna	ze	doorstromen	naar	de	
peutergroep.

Alle kinderen krijgen veel persoonlijke aandacht en de vrijheid om te bewegen en te ontdekken. 
Op de vloer is van alles te ontdekken en te beleven. De medewerkers zorgen voor wisselend 
speelgoed en zetten het uitnodigend neer zodat het de kinderen stimuleert en uitdaagt.
Ze houden daarbij oogcontact, praten zacht, moedigen hen zo nodig aan en benoemen
wat ze onderzoeken. Zo leren de kinderen dat ze op hun aanwezigheid kunnen vertrouwen, 
leren ze zelfstandig bezig te zijn en te experimenteren.   

Voorschoolse educatie (vve):
In	de	leeftijd	van	0	tot	4	jaar	ontwikkelt	een	kind	zich	razendsnel.	Het	stimuleren	van	deze	
ontwikkeling is erg belangrijk en het aanbieden van activiteiten die op het ontwikkelingsniveau 
van	de	kinderen	aansluiten	is	daarvoor	essentieel.	Bij	Harlekijn	werken	we	met	de	voorschoolse	
educatiemethode Piramide en bereiden de kinderen zo geleidelijk aan en spelenderwijs voor 
op de basisschool. Piramide is een totaalmethode die zich richt op alle ontwikkelingsgebieden 
en	die	de	kinderen	via	spel	laat	ontdekken	en	leren.	Elke	6	weken	staat	bij	ons	een	ander	
thema centraal, waarbinnen door de pedagogisch medewerkers activiteiten worden uitgewerkt. 
Hierover krijgt u als ouders voorafgaand aan een nieuw thema informatie.  
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Eten & drinken:
Kinderen zijn volop in de groei. Voeding is daarbij van wezenlijk belang. Daarom geven we 
bewust aandacht aan gezond eten & drinken. We zorgen er op Harlekijn voor dat eten en 
drinken gezond, lekker en gevarieerd is en dat het tevens een gezellig en sociaal moment met 
elkaar is. Al snel leren we kinderen zelf hun broodje te smeren, fruit aan elkaar door te geven 
en zelf te kiezen. Het eten en drinken gebeurt op vaste momenten, dat helpt de kinderen een 
gezond eetpatroon op te bouwen. Ook blijft er zo voldoende tijd over om andere leuke dingen 
te	doen.	In	de	keuze	van	wat	er	op	tafel	komt	volgt	Harlekijn	de	actuele	richtlijnen	van	het	
voedingscentrum. Dat betekent dat we zorgen voor variatie en erop letten dat er niet teveel 
vet,	zout,	suiker	of	vervangers	in	de	producten	zitten.	Bij	verjaardagen	hoort	natuurlijk	wel	een	
traktatie, maar wel stimuleren we ouders zoveel mogelijk gezonde traktaties mee te brengen.

Buiten spelen:
Alle kinderen gaan als het even kan dagelijks naar buiten, wat voor weer het ook is. Daar 
kunnen ze zich uitleven, rennen, klauteren, fietsen of in de zandbak spelen. Kleding die tegen 
een stootje kan en vies mag worden is daarom handig. Ook maken we regelmatig met 
de kinderen uitstapjes. Wandelen in het dorp, op pad met de bolderkar, bakfiets of met de 
‘Harlekijn-bus’ bijvoorbeeld naar het bos of de mikkelhorst.

Observaties en oudergesprekken:
Alle kinderen worden bij Harlekijn regelmatig geobserveerd op een aantal vaste 
ontwikkelingsaspecten. We hanteren hiervoor objectieve observatielijsten. Aan de hand 
hiervan kunnen we zien of een kind zich gemiddeld ontwikkelt of dat er aanleiding is voor 
twijfel.	In	dat	geval	gaan	we	met	u	in	gesprek	om	te	kijken	of	er	verdere	actie	nodig	is	en/
of	een	speciaal	plan	van	aanpak.	Indien	nodig	en	in	overleg	met	u	als	ouders	kan	dat	
in samenwerking met andere disciplines. Alle leidsters hebben vaste ‘mentorkinderen’. 
Gemiddeld vindt er jaarlijks een uitgebreide terugkoppeling (oudergesprek) plaats met u
over uw kind.   
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Verder kunt u ons volgen op Facebook en Twitter: 
 
 Facebook.com/harlekijnkinderopvang
 
 @kdvharlekijn 

Communicatie:
‘s Ochtend bij het brengen en ’s middags bij het halen is er een moment voor mondelinge 
overdracht. U kunt aan de leidster van de groep belangrijke zaken doorgeven, zodat zij er 
rekening mee kunnen houden gedurende de dag. Aan het eind van de dag wordt er door de 
leiding	een	terugkoppeling	gegeven	van	hoe	de	dag	is	verlopen.	Belangrijke	zaken	als	eten,	
drinken, slapen worden vermeld, evenals wat er die dag is gedaan en evt. bijzonderheden 
worden vermeld.

Overige algemene communicatie verloopt grotendeels via de mail of onze website.
Algemene info en nieuwtjes worden veelal als nieuwsbericht op de site gepubliceerd. 
Specifieke	ouder-info	staat	op	het	aparte	inloggedeelte	voor	ouders.	Hiervoor	krijgt	u	bij	
plaatsing de inloggegevens. Check daarom regelmatig onze site: www.kdvharlekijn.nl
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Overige informatie
Ouderparticipatie:
Er is een oudercommissie waarin betrokken ouders van elke locatie zitting hebben. 
Zij vertegenwoordigen hier de belangen van u als ouder en hebben adviesrecht 
op de invulling van de opvang. Onderwerpen waar zij over meedenken zijn o.a. 
pedagogisch beleid, prijsbeleid & personeelsbeleid. Verder kunnen ze activiteiten 
organiseren als bijv. een ouderavond of thema-bijeenkomst. Vergaderingen zijn 
openbaar en agenda’s & notulen van vergaderingen worden gepubliceerd op de 
site	van	Harlekijn.	Indien	u	als	ouder	interesse	heeft	om	in	deze	commissie	zitting	
te nemen, nodigen wij u van harte uit contact op te nemen met de oudercommissie 
via de mail: our@kdvharlekijn.nl

Toezicht op hygiene, veiligheid en kwaliteit:
Kinderopvang is gebonden aan strenge regels en eisen. Een goede zaak vinden 
wij, want jonge kinderen zijn kwetsbaar en kunnen nog niet voor zichzelf opkomen. 
Jaarlijks worden wij dan ook gecontroleerd door de ggd op naleving van deze 
eisen. Aan de hand van een groot aantal toetsingskaders wordt bepaald of wij 
aan de kwaliteitseisen voldoen. De rapportages van de bevindingen van de ggd 
worden gepubliceerd op de website van de ggd en op onze eigen website.

Privacyreglement:
Voor plaatsing van uw kind hebben wij persoonlijke gegevens van u en uw 
kind(eren)	nodig.	Wij	gaan	zorgvuldig	met	deze	privacy-gevoelige	informatie	
om	en	hebben	hiertoe	een	privacyreglement	opgesteld,	welke	te	lezen	is	op	het	
inloggedeelte van de site. Harlekijn kinderopvang werkt bij het verwerken van 
persoonlijke informatie conform de wet bescherming persoons-gegevens.
Wij verstrekken alleen jaarlijks gegevens aan de belastingdienst omtrent de door 
u bij Harlekijn afgenomen kinderopvang. Verder worden er door ons regelmatig 
foto’s van de opvang gemaakt, waarop uw kind kan voorkomen. Deze kunnen 
worden gepubliceerd op onze site en of op andere sociale media ten behoeve van 
communicatie	naar	u	als	ouders	of	ter	promotie	van	Harlekijn.	Indien	u	dit	niet	wilt,	
dan kunt u dit schriftelijk bij Harlekijn laten registreren.
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Algemene voorwaarden:
Op onze diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing. De voorwaarden beogen 
de rechten en plichten van zowel ouders als de organisatie evenwichtig te verdelen.
Voor u als ouder betekent dit duidelijkheid en zekerheid. De actuele voorwaarden kunt
u lezen op onze site. 

Plaatsing, planning, facturering en wijzigingen:
Zodra wij uw aanmelding schriftelijk hebben ontvangen, wordt de plaatsing - indien mogelijk- 
ingepland en krijgt u hiervan een schriftelijke bevestiging (plaatsingsovereenkomst). Zodra wij 
deze getekend van u retour hebben ontvangen, samen met een ondertekende en ingevulde 
sepa-machtiging voor automatische incasso, is de plaatsing definitief. Vervolgens wordt er 
een maand voor de plaatsingsdatum met u een afspraak gemaakt voor een ‘wen-afspraak’.

Maandelijks krijgt u van ons aan het begin van de maand een factuur via de mail, waarop 
precies	staat	vermeld	welke	dagen/uren	u	afneemt.	Vervolgens	worden	rond	de	25e	van	de	
betreffende maand de opvangkosten automatisch geïncasseerd van het door u opgegeven 
iban rekeningnummer.

Opzeggingen	en	wijzigingen	dient	u	2	maanden	van	te	voren	schriftelijk	aan	ons	kenbaar
te maken.

Contactgegevens:
Kantoor:
(Voor doorgeven wijzigingen, vragen rondom plaatsing, planning en financiën)
Hortuslaan	18,	Postbus	8,	9700	AA	Haren,	info@kdvharlekijn.nl,	Tel:	050	-	30	80	524
(Ma	t/m	do	8.30	-	12.00	uur)

Locatie Kromme Elleboog:
Kromme	Elleboog	27,	9751	RB	Haren,	Tel:	050	-	53	43	000

Locatie Hortuslaan:
Hortuslaan	18,	9751	BG	Haren,	Tel:	050	-	30	80	522

E info@kdvharlekijn.nl
I www.kdvharlekijn.nl
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