Informatie
Op deze pagina treft u nuttige informatie aan over: de kosten voor peuter dagopvang en naschoolse
opvang; fiscale aspecten; inschrijven; kwaliteit; groepsgroottes; de leidster-kind-ratio per groep en het
opleidingsniveau van de kinderleidsters.
Kosten 2015
De verblijfkosten per maand zijn gebaseerd op één twaalfde deel van de kosten op jaarbasis voor
naschoolse opvang, middag opvang en hele dag opvang. openingstijden: 8:00 tot 18:30
Aantal dagen per week Kosten per maand Peutergroep (hele dag opvang alleen donderdag)
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148,00
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740,00

1 dag, kosten per maand
€ 260,00
6,28 per uur

Naschoolse opvang
1 dag per week, kosten per maand € 148,00 / uurtarief € 6,33. totaal aantal uren per jaar 1403.
Kosten zijn inclusief alle vakanties en studiedagen. Vervoer, uitstapjes en cursussen zijn inclusief!.

Peuterdag opvang
1 dag per week, kosten per maand € 260,00 / uurtarief € 6,28. totaal aantal uren per jaar 156,33
Wanneer een kind een keer extra komt bedragen de kosten € 45 per dag. Indien een kind een keer geen
gebruik maakt van de gereserveerde dagen door ziekte, vakantie of omdat de opvang door overmacht of
wanneer wij op last van de gemeente tijdelijk worden gesloten, worden er geen restitutie verleend.
Tweede of volgende kind plaatsing 5% korting
Bovengenoemde prijzen zijn bruto prijzen.
Ook vakantie en studiedagen opvang!
Fiscale aspecten
Vraag niet later dan drie maanden na de start van de opvang uw kindertoeslag aan! Voor meer
informatie terecht bij de belastingdienst of belastingtelefoon. Voor ouders: 0800 0543
De inschrijvingsprocedure
Kennismaken
De keuze voor een naschoolse opvang of peuter dagopvang is een belangrijke en persoonlijke keuze. Op
onze website krijgt u al een goede indruk van Prins Heerlijk en onze filosofie. Wij hechten aan persoonlijk
contact dus u kunt ons bellen op 023-5514074 om de plaatsingsmogelijkheden te bespreken. Per mail
kan natuurlijk ook: info@nso-prinsheerlijk.nl U bent vervolgens welkom om op afspraak een bezoek aan
Prins Heerlijk te brengen. Tijdens dit bezoek krijgt u een uitgebreide rondleiding, nadere uitleg over hoe
e.e.a. werkt op Prins Heerlijk en maken wij kennis met uw kind(-eren).
Inschrijven
Indien u besluit dat Prins Heerlijk een goede, veilige en huiselijk plek is voor uw kind(-eren) en er is plek,
dan krijgt u van ons een inschrijfformulier. Inschrijving voor de peuter opvang, peuterspeelzaal en de
naschoolse opvang is mogelijk ruim voordat uw kind daadwerkelijk naar Prins Heerlijk gaat. Wij
berekenen hiervoor in tegenstelling tot de meeste andere kindercentra geen kosten.
Plaatsen
Er is niet onbeperkt plek bij Prins Heerlijk. Zie ook hieronder onder 'Groepsgroottes'. Wij streven ernaar
uw kind zoveel mogelijk op de door u gewenste ingangsdatum en gewenste dagen te plaatsen. Dit geldt
ook als uw kind al op Prins Heerlijk zit en uw kind onverhoopt een keer op bijvoorbeeld woensdagmiddag
in plaats van dinsdagmiddag moet komen. We proberen wat dat betreft zo flexibel mogelijk te zijn.
Omdat we een huiselijke sfeer voor de kinderen willen creëren, hebben ouders met meerdere kinderen
uit één gezin voorrang. Ook kinderen die op 4-jarige leeftijd van de peuter opvang doorstromen naar de

naschoolse opvang bij Prins Heerlijk krijgen voorrang.
Overeenkomst
Voordat uw kind daadwerkelijk naar de peuteropvang of de naschoolse opvang van Prins Heerlijk gaat,
ontvangt u een overeenkomst (in 2-voud), de algemene voorwaarden van Prins Heerlijk, de huisregels
voor ouders en kind, de interne klachtenprocedure en een medisch autorisatie formulier. Wij verzoeken u
deze overeenkomst en het medisch autorisatie formulier ingevuld en ondertekend aan ons te
retourneren.
Wennen
We vinden het belangrijk dat uw kind vertrouwd raakt met de leidsters en de omgeving. In de weken
voorafgaand aan de werkelijke plaatsingsdatum komt uw kind dus een aantal dagdelen wennen. Hieraan
zijn geen kosten verbonden.
Naar boven
Kwaliteit
Prins Heerlijk wil ouders en kinderen een warme, huiselijk, veilige, stimulerende en pedagogisch
verantwoorde omgeving bieden. Daarbij hechten we veel aandacht aan de omgang met dieren en werken
wij enkel met goed en hoogopgeleid personeel. Voor uw informatie liggen op Prins Heerlijk zowel de
Pedagogische Beleidsplannen als een tweetal uitgebreide informatiemappen (voor peuteropvang resp.
naschoolse opvang) op Prins Heerlijk ter inzage.
Jaarlijks doen wij een -wettelijk verplichte- risico inventarisatie (brand-) veiligheid en gezondheid en
houden ontruimings-oefeningen. De hieruit voortvloeiende maatregelen leiden tot een verdere reductie
van mogelijke risico's. De kinderleidsters hebben hierover regelmatig overleg en er zijn duidelijke schriftelijke- afspraken wat van de kinderleidsters wordt verwacht. Deze afspraken zijn vervat in een
protocol voor het personeel. Ook voor ouders en kinderen zijn er duidelijke regels; 'Huisregels voor
ouders en kind'. Wij verwachten van ouders dan ook dat deze regels worden nageleefd.
Conform de Wet Kinderopvang vindt er een jaarlijkse inspectie plaats door de GGD Kennemerland, Naast
de bekende terreinen als personeel en organisatie, accommodatie, veiligheid, hygiëne en gezondheid
houdt de GGD ook toezicht op de pedagogische kwaliteit en ouderbetrokkenheid. Afschriften van deze
risico inventarisaties, de bijbehorende protocollen, huisregels en verslagen alsmede kopieën van de
laatste GGD Inspectierapporten liggen eveneens ter inzage op Prins Heerlijk.
Niet alleen vragen we de kritische beoordeling van de GGD, maar evenzeer de mening van u als ouder
telt. Prins Heerlijk heeft hiertoe 4 keer per jaar overleg met de oudercommissie, ouders kunnen ons te
allen tijde op specifieke zaken aanspreken en deze zomer wordt een onafhankelijk klant
tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de ouders.
Hoe goed alle medewerkers van Prins Heerlijk ook hun best doen, het kan altijd gebeuren dat u het
ergens niet mee eens bent. Wij vragen u, als u ontevreden bent over een medewerker/ster of over een
bepaalde gang van zaken binnen Prins Heerlijk, ons dit persoonlijk te laten weten. Wij kunnen dan
gezamenlijk proberen een oplossing te vinden om uw ontevredenheid weg te nemen.
Lukt dit niet en is er van uw kant echter sprake van een formele klacht, dan vragen wij u dit mondeling
of schriftelijk bij de directeur, de Oudercommissie of de externe klachtencommissie van de SKK in te
dienen. De tekst van de interne klachtenprocedure kunt u opvragen bij Prins Heerlijk.
Naar boven
Groepsgroottes en leidster-kind ratio
Groepsgrootte naschoolse opvang Prins Heerlijk
Prins Heerlijk heeft een vergunning van de Gemeente Haarlem om maximaal 23 NSO kinderen op te
vangen. Conform de Wet Kinderopvang vindt de opvang in stampgroepen plaats; deze stamgroep mag
uit maximaal 20 NSO kinderen van 4 t/m 12 jaar bestaan.
Prins Heerlijk houdt zich te allen tijde aan deze wettelijke eis: De stamgroepen van de naschoolse
opvang bij Prins Heerlijk bestaan uit maximaal 10 kinderen. Prins Heerlijk hanteert een openkeuze beleid
dus na 16.15 uur worden de groepen opnieuw ingedeeld en kunnen kinderen uit de naschoolse opvang
ook met hun broertjes of zusjes uit de peuteropvang spelen; deze nieuwe groepen zijn nooit groter dan
10 kinderen.
Leidster-kind-ratio NSO Prins Heerlijk
Conform de wettelijke regelingen inzake de Kinderopvang moet de verhouding tussen het aantal

beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de stamgroep tenminste 1 leidster per 10
aanwezige kinderen zijn. Prins Heerlijk houdt zich aan deze wettelijke eis; in de praktijk is op de meeste
dagen de leidster-kind ratio 1 leidster per 7 kinderen. Dit doen wij omdat we voldoende aandacht aan
het individuele kind willen schenken.
Groepsgrootte peuteropvang/kinderdagverblijf Prins Heerlijk
Prins Heerlijk heeft een vergunning van de Gemeente Haarlem om maximaal 7 peuters op te vangen. De
peuter dagopvang is er voor kinderen vanaf 3 jaar tot de datum waarop de peuters 4 jaar oud worden.
Prins Heerlijk heeft één peutergroep (alleen op donderdag) o.l.v. een vaste leidster. De maximale
stamgroepgrootte bij KDV Prins Heerlijk is 8 peuters; in de praktijk is de groepsgrootte kleiner dan 8. Dit
heeft te maken met de leeftijd van de peuters en de leidster-kind-ratio (zie hierna).
Leidster-kind-ratio peuteropvang/kinderdagverblijf Prins Heerlijk
Volgens de wettelijke regelingen moet de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk
aantal aanwezige peuters als volgt zijn: één leidster per zes aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar; één
leidster per zeven aanwezige kinderen van 2 tot 4 jaar of één leidster per acht aanwezige kinderen van 3
tot 4 jaar.
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep moet een gemiddelde worden berekend voor de
vaststelling van het aantal kinderen per leidster aan de hand van de leeftijden van de peuters: hieruit
komt dan een gemiddelde leeftijd; bij een groep met peuters van 2 tot 3 jaar is de leidster-kind ratio:
1:6; bij een groep met peuters van 2 tot 4 jaar is de leidster-kind ratio: 1:7 en bij een groep met
peuters van 3 tot 4 jaar is de leidster-kind ratio: 1:8
Prins Heerlijk houdt zich strikt aan deze wettelijke eisen. De groepsgrootte van de peutergroep op Prins
Heerlijk ligt afhankelijk van de leeftijden van de peuters op 6, 7 of 8 peuters. Acht peuters in de
peuteropvang is daarnaast alleen mogelijk op de dagen dat de NSO minder dan 23 kinderen in de
naschoolse opvang heeft ingepland. In de praktijk is er op het KDV op de meeste dagen ook een
stagiaire aanwezig.
Naar boven
Het opleidingsniveau van de kinderleidsters
Prins Heerlijk werkt alleen met gediplomeerd personeel. De directeur van Prins Heerlijk heeft de PostHBO opleiding Management Kinderopvang afgerond, plus de opleiding SPW 3. Zij is daarnaast
BedrijfsHulpVerlener (BHV'er). Haar assistente die ook de vaste leidster van de peutergroep is Leraren
opleiding (HB)) afgerond en is eveneens BHV'er.
Verder werkt Prins Heerlijk met een aantal vaste invalkrachten die allen minimaal SPW 3 of SPW4
hebben en thans een HBO- of universitaire opleiding Pedagogiek volgen. De vaste uitzendkrachten
hebben allen hun propedeuse van hun relevante HBO opleiding gehaald en de stagiaires volgen een
SPW3 opleiding.
Wij houden regelmatig kinder EHBO cursussen voor ons personeel.

