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Informatiehandboek 
 
Welkom bij Dreamzzz (Montessori) 
Kinderopvang. Onze visie op menszijn is 
gebaseerd op de holistische zienswijze. Hierbij 
hebben wij ons laten inspireren door Maria 
Montessori, Rudolph Steiner, Emmi Pikler en 
Thomas Gordon.  
 
Een holistische zienswijze onder woorden 
brengen blijkt minder eenvoudig: het gaat erom 
dat we leren kijken naar ons zelf, als mens in zijn 
totaliteit. Zowel fysiek, mentaal, emotioneel en 
spiritueel ben je een eenheid. We streven ernaar 
om het spelen, het leren, te betrekken op de 
hele mens, zodat wij aansluiten op de intrinsieke 
motivatie van ieder mens om te groeien. Dit 
betekent dat zowel je leefwijze, je 
eetgewoonten evenals je emotionele 
gesteldheid en daarbij de systemen om je heen, 
maken wie jij bent en hoe jij je voelt.  
 
Het is een manier van leven en een manier van 
zijn. Het zou misschien de suggestie kunnen 
wekken dat over elke opmerking en of 
handeling zorgvuldig wordt nagedacht. Dit is 
natuurlijk niet geval. Deze basis zit in ons als 
persoon en worden gewoonten naarmate wij 
ons ontwikkelen.  
 
Bij Dreamzzz ben je bewust van jezelf, ontwikkel 
je zelfvertrouwen om zo op weg te gaan naar 
zelfstandigheid. In dit informatieboek voor 
medewerkers wordt hier dieper op ingegaan.  
 
Wij wensen je veel werkplezier bij Dreamzzz 

(Montessori) Kinderopvang.  

 

Chantal Hartvelt 

Directie  

 
 

 

 

Korte informatie 
 
Telefoonnummer algemeen:  
085-7600379 
 
Er volgt een keuzemenu voor de verschillende 

locaties. Wij zijn te bereiken gedurende onze 

openingstijden. Directie is telefonisch te 

bereiken op maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag. 

Website:  

www.dreamzzzkinderopvang.nl 

 

E-mail algemeen: 

info@dreamzzzkinderopvang.nl 

Medewerker portaal:  

kovnet.nl/Groepsapp 

 

Urenregistratie medewerkers:  

bcsonline.nl 

 

Sluitingsdagen 2022:  

Naast de reguliere feestdagen zijn wij gesloten 

op 7  juni (Achterhoek), 14 juni (Midden NL) en 

op 7 oktober wegens  studiedagen 

 

 

 

 

http://www.dreamzzzkinderopvang.nl/
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      Inleiding  

 
 
    Het Dreamzzz beleid voor medewerkers 

 
Voor je ligt het beleid waarin de cultuur binnen Dreamzzz beschreven wordt. Hierbij horen bepaalde 
afspraken en waarden en normen die binnen Dreamzzz gelden.  
Wij vinden het belangrijk dat een ieder zich hieraan houdt en zich hiernaar gedraagt, om zo onze 
cultuur te behouden.  
 
 
Bij indiensttreding ontvang je van Dreamzzz een arbeidsovereenkomst, het pedagogisch beleid en dit 
informatieboek.  
In dit informatieboek staat alle informatie die belangrijk is voor jou als nieuwe Dreamzzz 
medewerker. Op je eerste werkdag dien je op de hoogte te zijn van het pedagogisch beleid, onze 
visie en de informatie van dit boek. Te aller tijden dien je te handelen naar de inhoud van deze 
protocollen. Het pedagogisch beleidsplan is ter inzage op iedere vestiging van Dreamzzz 
Kinderopvang te vinden. We verwijzen je in dit handboek ook naar diverse protocollen, zoals het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid en het calamiteitenplan, welke ook ter inzage liggen op iedere 
vestiging.  
 
 

“Bij Dreamzzz ben je bewust van jezelf,  
ontwikkel je zelfvertrouwen om zo op weg te gaan naar zelfstandigheid.” 

 
 
Onze visie op menszijn is gebaseerd op de holistische zienswijze. Op onze Montessori locaties 
(Midden NL) werken wij met de Visie van Maria Montessori en hebben we ons verder laten 
inspireren door Rudolph Steiner, Emmi Pikler en Thomas Gordon.  
Een holistische zienswijze wordt verklaard als dat we leren kijken naar ons zelf, als mens in zijn 
totaliteit. Zowel je leefwijze, je eetgewoonten als je emotionele gesteldheid en daarbij de systemen 
om je heen, maken wie jij bent en hoe jij je voelt.  
Om het kind te zien vanuit een holistische visie is het belangrijk dat je de ontwikkelingsdomeinen (te 
denken aan motoriek, cognitief, taal) als samenwerkend verband ziet. De ontwikkelingsdomeinen 
lopen als het ware door elkaar heen, het is met elkaar verbonden. 
 
Binnen Dreamzzz neemt iedereen zijn verantwoordelijkheid voor zowel de organisatie als voor de 
kinderen, de ouders en voor elkaar.  
Dreamzzz is een semi-zelfsturende organisatie. De medewerkers bestellen zelf de boodschappen en 
zorgen dat het op hun locatie goed verloopt. Medewerkers bij Dreamzzz zetten nét dat stapje extra.  
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Ons streven is een professioneel en kwalitatief hoogwaardige (Montessori) kinderopvang, waar de 
medewerkers met passie en vanuit het hart werken. 
 
Dreamzzz is een platte organisatie; er zijn korte lijnen. Om dit te behouden, communiceren wij 
rechtstreeks met elkaar. We staan voor elkaar open en luisteren. We gaan open en transparant met 
elkaar om. Er is wederzijds respect. Wij spreken elkaar aan en geven elkaar positieve feedback op het 
moment dat het zich aandient.  
Welke functie je ook bekleedt, je bent ten aller tijden het gezicht van Dreamzzz.  
Hoe geef je ouders, kinderen en collega’s een fijn en écht Dreamzzz-gevoel? Dat begint al bij 
binnenkomst. Je verwelkomt met een glimlach en een “Goedemorgen!”. Wees je ervan bewust dat 
de kleine dingen het verschil maken.  
 
De kleine dingen die het verschil maken: 
Je open werkhouding. Kijk elkaar aan en zie de ander. 
Je laat je enthousiasme zien.  
Je houding is actief. 
Je staat altijd op voor ouders die binnenkomen. 
Je stelt je liever een keer teveel voor. 
Je maakt oogcontact. 
Je bent oprecht geïnteresseerd.  
Je werkt vanuit je hart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vandaag 
Genieten wij 
Zelfbewust 

Halen wij even adem 
Communiceren wij 

Zorgen wij voor de omgeving, collega’s en het kind 
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  De rode draad  
 
De rode draad van Dreamzzz (Montessori) Kinderopvang geeft aan wat wij belangrijk vinden in de 
omgang met de kinderen en met elkaar.  
 
 

- Help mij het zelf te doen 
 

- Ben in het hier en nu 
 

- Vertraag het tempo 
 

- Ben zelfbewust 
 

- Observeer  
 

- Draag zorg voor de voorbereide omgeving  
 

- Ben als een gids voor het kind 
 

- Ga uit van het competente kind 
 

- Geef het goede voorbeeld 
 

- Jouw aanwezigheid is het grootste cadeau 
 

- Verwonder en geniet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Handboek      
 

 
 

                                                                       
 
 
 
                                                                     

De Dreamzzz visie  
 
 

“Bij Dreamzzz ben je Zelfbewust, ontwikkel je Zelfvertrouwen  
om zo op weg te gaan naar Zelfstandigheid.” 

 
De eigenheid die kinderen ontwikkelen tijdens het ‘Zelf’ bewustzijnsproces, helpt hen groeien in hun 
vertrouwen. Het kind krijgt vertrouwen in het eigen kunnen door het opdoen van ervaringen. Door 
en met dit Zelfvertrouwen durft het kind op weg te gaan naar Zelfstandigheid. Zelfstandig de 
maatschappij in, als een uniek persoon.  
Met de holistische zienswijze trachten wij de totale mens te zien. De mens, met alle systemen om 
hem heen.    
 
Omgangsvormen 
Wij ontvangen alle kinderen en hun ouders met een open houding en een vriendelijk gezicht. We 
stappen op ouder en kind af, zijn hartelijk en heten iedereen welkom. We begroeten kinderen op 
ooghoogte, groeten met een hand en begroeten daarna ouders. We spreken ouders altijd aan met 
‘u’. Alleen als ouders ‘jij’ zeggen, mogen we tutoyeren.  
We nemen de tijd om met ouders in gesprek te gaan. Oprechte communicatie met zowel het kind als 
zijn ouders maakt dat men zich welkom voelt. Kinderen worden benaderd met liefde en respect. We 
zijn nieuwsgierig naar hun belevingen en ervaringen thuis. We zijn op de hoogte van hetgeen er 
speelt in de thuissituatie van het kind. Hierdoor scheppen we een vertrouwensband met zowel het 
kind als met de ouder. Dit draagt bij aan een prettig leefklimaat voor de kinderen.  
Bij Dreamzzz denken we actief mee met opvoedingsvragen die ouders hebben. Hierin heb je een 
professionele houding.  
Naast een mondelinge overdracht houden wij voor de overdacht van de ontwikkeling en het welzijn 
van het kind, een (digitaal) schrift bij. Voor kinderen tot 1 jaar gebeurt dit dagelijks. Vanaf 1 jaar 
schrijven wij minimaal 1 keer in de week een dagverslag. Om de ontwikkeling van ieder kind in de 
gaten te blijven houden observeren wij. Daarvoor gebruiken wij de observatiesystemen en voeren 
wij met regelmaat objectieve observaties uit.  
Tweemaal per jaar voeren wij een 10-minutengesprek met alle ouders. 
 
Houding 
“Leer mij het zelf te doen.” Een zin die de visie van Dreamzzz Kinderopvang en de Montessori visie 
perfect beschrijft. Een begeleidster bij Dreamzzz heeft een terughoudende, afwachtende en 
observerende houding. De begeleidster kijkt naar de behoeften van het kind, zij begeleidt het kind op 
weg naar zelfstandigheid.  
 
 
 

“Never help a child with a task that he feels he can succeed.” 
Maria Montessori   
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Als begeleidster laat je het kind op verschillende wijzen weten dat je beschikbaar bent voor ze. Je 
bouwt een vertrouwensband met ze op, wat bijdraagt aan een veilige hechting.  
Een begeleidster heeft een voorbeeldfunctie. Kinderen imiteren hun rolmodellen. Het kind leert van 
het observeren van de begeleidster. De begeleidster geeft het goede voorbeeld; bedankt en zegt 
sorry, houdt bijvoorbeeld de omgeving netjes door op te ruimen, zodat het kind leert het zelf te 
doen.  
De begeleidster heeft een rustige stem en rustige bewegingen en zij heeft een uitnodigende houding. 
Kinderen reageren op lichaamstaal, verbale signalen en oogcontact. De begeleidster is alert op de 
signalen van het kind. Het is van belang deze signalen te herkennen, door aan te geven dit contact te 
herkennen. We reageren hierop of geven aan als we ergens anders mee bezig zijn; ik kom zo bij je, ik 
heb je gezien. Wij schreeuwen of roepen niet naar de kinderen. Wij benaderen ze individueel. 
De begeleidster is alert op de diverse handelingen die zij doet, verteld aan het kind wat zij doet en 
doet dit op het tempo van het kind.   
 
De begeleidsters leert door te observeren de behoeften van het kind kennen en kan hier gepast op 
reageren. Het kind voelt zich gezien en begrepen. Doordat de begeleidster uitlegt aan het kind wat er 
gaat gebeuren, voelt het kind dat hij invloed kan hebben op de manier waarop het bijvoorbeeld 
verzorgt wordt. Dit stimuleert het gevoel van eigenwaarde en autonomie. Door te anticiperen op de 
signalen van het kind zal het kind participeren, waardoor samenwerking tussen begeleider en kind 
ontstaat. De begeleidster zal het kind nooit zonder eerst aan te spreken, optillen. De begeleidster 
‘stoort’ het kind niet te vaak met verbale signalen. 
 
Zorg voor elkaar  
Een begeleidster bij Dreamzzz is zelfbewust. Zij is zich bewust van zichzelf, van haar eigen houding en 
haar houding naar anderen. Zij stelt zich open voor een ander en is eerlijk. Wij geven elkaar positieve 
feedback via een ik-boodschap.  
Zij heeft oog voor haar omgeving. De omgeving is aantrekkelijk en moet uitdagen, maar is rustig. Zij 
draagt zorg voor het materiaal, zodat het netjes blijft en zorgt ervoor dat het materiaal op de juiste 
plek wordt teruggezet. Het materiaal moet altijd klaar zijn voor gebruik (zie ook: ‘De voorbereide 
omgeving’). Wanneer er een werkje kapot gaat, zal zij ervoor zorgen dat het op de juiste wijze 
gemaakt wordt. Aan het eind van de dag zorgt zij ervoor dat de groep opgeruimd en schoon is, zodat 
de collega’s van de volgende dag in een nette, voorbereide ruimte kunnen starten.  
Je draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het pand, zowel binnen als buiten; niet voor alle klusjes 
hoeft een klusjespersoon ingeschakeld te worden, kijk wat je zelf al kunt doen en overleg met je 
collega’s.  
De begeleidster houdt het leefklimaat op de groep harmonieus en prettig. Zij heeft zichtbaar plezier 
in haar werk en straalt dit ook uit. Wat een prettige sfeer kan versterken is aromatherapie. De 
begeleidster creëert een goede (werk-) relatie met collega’s en houdt het welzijn van zowel kinderen 
als collega’s in de gaten. ’s Morgens groet je elkaar en aan het eind van de dag vraag je even rond of 
je nog wat kan betekenen voor de ander, voordat je naar huis gaat.  
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De begeleidster gaat met respect met andere collega’s om. Zij is zich bewust van het feit dat 
iedereen verschillend is en zijn eigen krachten en talenten heeft; iedereen is verschillend en dat is 
prima. 
Dit vinden wij prettig:  

- Je kleedt je passend bij het werken met kinderen. Denk hierbij aan geen korte en/of 
aanstootgevende kleding dragen.  

- Sieraden en (lange) nepnagels zien wij liever niet, mits kort en verzorgd. 
- Tatoeages vinden wij prima, maar we vinden het prettig als deze bedekt kunnen worden als 

dat nodig is. 
- Je houdt je aan gemaakte afspraken.  
- Je bent je bewust van je voorbeeldfunctie; naar kinderen, ouders en collega’s.  
- Je kunt verschillen in cultuur respecteren.  
- Communiceer met elkaar 

 
 
Grenzen aangeven en belonen 
Bij Dreamzzz dreigen of straffen wij niet. Dit is gebaseerd op de Montessori visie. We willen dat de 
begeleidster en het kind het als een kans zien waarbij we de kinderen iets kunnen leren en kunnen 
bijbrengen. Hier is vertrouwen voor nodig en reflectie van de begeleidster hoe tot een gezamenlijke 
oplossing te komen. 
De begeleidster grijpt alleen in wanneer de veiligheid van het kind in geding komt of als de situatie 
als angstig ervaren wordt. Het kind kan en mag uitproberen zonder bang te zijn, wetende dat de 
begeleidster de veiligheid in het oog houdt. 
De begeleidster stimuleert bij onderlinge problemen eerst om samen tot een oplossing te komen; als 
een situatie erg uit de hand dreigt te lopen, kiezen we ervoor kinderen even uit de situatie te halen 
en tot rust te laten komen. 
Corrigeren doen we wel, maar vanuit een duidelijke, vriendelijke ik-boodschap. De begeleidster geeft 
woorden aan de verschillende emoties die het kind laat zien en legt dit op een positieve manier uit; 
‘ik zie dat jij..’ (verwijzing naar het pedagogisch beleid). De begeleidster benoemt en bevestigt de 
verschillende emoties die een kind ervaart; alle emoties mogen er zijn. Dit bevordert het emotionele 
groeiproces. 
We proberen kinderen duidelijk te maken dat boosheid ook op een andere manier geuit kan worden, 
maar dat het gevoel er mag zijn.  
Als wij kinderen iets verbieden, zullen we ook motiveren waarom we dat doen. 
Complimenten geeft je niet door te zeggen: “Goed gedaan!”, maar door het kind feedback te geven 
op de handeling die het gedaan heeft: “Je hebt alle auto’s in de mand gestopt.”. Je kunt daarna een 
beschrijving geven van jouw gevoel: “Ik vind het fijn dat alles weer opgeruimd is.”. Het uitgebreide 
document over het kind aanspreken: ‘In plaats van dit, zeg dat’, hangt op een prominente plek op 
elke locatie.  
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Eetmomenten 
Wij volgen kinderen in hun behoeften. Dit wil zeggen dat eetmomenten niet perse op gezette tijden 
zijn. De dag moet voelen als in- en uitademen; het opdoen van prikkels en deze verwerken. Daarbij 
horen geen gezette tijden. Door een ritme aan te brengen, wordt de wereld voor het jonge kind 
herkenbaar, wordt het bewust van het verloop van de dag en kan het vertrouwen hebben in zijn 
bestaan. Om een overgangsfase duidelijk kenbaar te maken brengen we duidelijke (muzikale) 
markeringen aan. 
Wij eten fruit uit glazen bakjes en eten brood van porseleinen borden, met een vork. Een van de 
redenen om uit glazen te drinken en gebruik te maken van het porseleinen bord is dat kinderen hun 
bewegingen zo leren kennen en leren beheersen. Daarnaast geven wij op deze manier bij het kind 
aan dat het respect verdiend, doordat wij hen vertrouwen dat zij met breekbaar materiaal om 
kunnen gaan. Op deze manier creëer je zelfbewustzijn, wat weer leidt tot zelfvertrouwen.  
Het drinken uit een glas bevordert de mondmotoriek en het eten met een vork bevordert de hand- 
oogcoördinatie. De kinderen mogen zelf hun brood smeren. Door ze zelf te laten smeren en snijden, 
eten zij rustiger en is er ook echt aandacht voor de maaltijd. Doordat een kind zijn brood snijdt met 
een ‘echt’ smeermes zal het een succeservaring opdoen. Te allen tijden blijft er in ieder geval één 
begeleidster bij de kinderen aan tafel zitten. De begeleidster creëert een gezellige sfeer.  
Voor baby’s met fles- en borstvoedingen hanteren wij de wensen van ouders. Dit kan zijn voedingen 
aanbieden op verzoek, of op een schema. 
Wij vragen aan onze begeleiders dat zij samen met de kinderen eten. Wij geven immers het goede 
voorbeeld. Dit houdt ook in dat wij eten wat de kinderen eten (met eventuele uitzonderingen) en 
eten hoe wij willen dat de kinderen eten; dus bijvoorbeeld: medewerkers lopen niet met eten in de 
hand rond op de groep en eten niet buiten de gezamenlijke eetmomenten. Mocht je dit toch nodig 
hebben, dan eet je buiten het zicht van de kinderen. Wij vinden het niet prettig dat er sterk ruikende 
maaltijden, die niet voor de kinderen bedoeld zijn, gegeten worden op de groepen. Wanneer je 
tijdens de lunch geen brood wil eten, dan maak je samen met de kinderen een voedzame en gezonde 
maaltijd die de kinderen ook mee kunnen eten. 
(Verwijzing naar het voedingsbeleid en gezondheids- veiligheidsbeleid) 
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De voorbereide omgeving 
 
 

Maria Montessori ontdekte tijdens haar observaties dat er in elk kind een intrinsieke motivatie zit, 
waardoor een kind in de juiste voorbereide omgeving tot ontwikkeling komt. Deze omgeving nodigt 
de kinderen uit om zelfstandig te leren. De omgeving moet prikkelend en uitdagend zijn. 
 
Aandachtspunten voor de voorbereide omgeving bij Dreamzzz zijn:  
1. De werkjes zijn afgestemd op het ontwikkelingsniveau van de kinderen.   
2. De ruimte is ingericht op kind hoogte. 
3. De ruimte is schoon, mooi en eenvoudig.  
4. De materialen zijn compleet en zijn aantrekkelijk. 
 
De ruimte moet bewegingsvrijheid toestaan, gelegenheid geven tot zelfstandige keuze van activiteit 
en veiligheid bieden. Daarnaast moet de ruimte zo zijn ingericht dat het een kind gelegenheid geeft 
tot sociale interacties met kinderen van verschillende leeftijden en in verschillende 
ontwikkelingsstadia en voorzien zijn van voldoende materiaal dat de ontwikkelingsprocessen kan 
ondersteunen. Om kinderen continu te kunnen blijven prikkelen is het van belang de omgeving en de 
materialen regelmatig gedurende het jaar te veranderen. Neem hierin je eigen verantwoordelijkheid. 
De begeleidster ‘maakt’ de groep compleet. 
Om de voorbereide omgeving in stand te houden ruimen wij met de kinderen op. Bij de allerjongsten 
houdt dit in dat wij als begeleidsters de ruimte opruimen na activiteiten. Wij geven hierin het goede 
voorbeeld, zodat de kinderen het leren zelf te doen.  
 
Gebruik materiaal 
We willen terug naar pure materialen, een rustige omgeving, een thuis gevoel. Het materiaal heeft 
zijn eigen vaste plek en kan door de kinderen makkelijk gepakt en opgeruimd worden. Het is aan ons 
als begeleidster om het materiaal geregeld te controleren of het nog heel is en compleet. Het 
materiaal moet altijd direct klaar zijn voor gebruik. Als begeleidster ben je actief in het aanbieden 
van verschillende werkjes, passende bij een bepaald thema.  
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   Social media  
 

 
Dreamzzz heeft een website, facebooksite en een instagrampagina. Foto’s worden door Chantal 
Hartvelt hierop geplaatst. Check altijd eerst of ouders toestemming hebben gegeven voor het 
plaatsen van foto’s op diverse websites. Denk hierbij ook vooral aan het delen van foto’s in de 
groepsapp in Whatsapp. Ben je bewust van wat je stuurt en wie de foto’s te zien krijgen.  
 
Het gebruik van een mobiele telefoon voor privé redenen op de werkvloer is niet toegestaan. De 
telefoon mag gebruikt worden om foto’s mee te maken. Verwijder ze, na verwerking, direct.   
Denk daarnaast ook aan jouw eigen houding op social media. Ben je bewust van wat je deelt en hoe 
anderen jou zien. Jij bent immers het gezicht van Dreamzzz.  
 
 

Voortgangs- en functioneringsgesprekken 
 
 

Bij indiensttreding krijgt de nieuwe medewerker na ongeveer zes weken een voortgangsgesprek met 
de leidinggevende en/of directie.  
Hierbij wordt feedback aan collega's gevraagd. Tijdens het gesprek worden de eerste zes weken 
geëvalueerd. Het is voor de nieuwe medewerker en voor de organisatie belangrijk dat degene op 
zijn/haar plaats zit en met een fijn gevoel naar zijn/haar werk toegaat.  
Hierbij worden eventuele aandachts- en ontwikkelpunten besproken. Het gesprek wordt schriftelijk 
vastgelegd en in je dossier bewaard. 
Eens per jaar krijgen medewerkers een functioneringsgesprek. Deze gesprekken dragen bij aan je 
eigen ontwikkeling. Het is dan ook je eigen verantwoordelijkheid om deze in te plannen. Ter 
voorbereiding wordt er een bestand naar je toegestuurd met vragen over o.a. je eigen functioneren 
en de samenwerking. 
 
 

Door te lezen protocollen  
 

- Pedagogisch beleid 
- Voedingsbeleid 
- Gezondheid- en veiligheidsbeleid  
- Meldcode  
- Medewerkershandboek  
- Coachplan 
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 Registratie gewerkte- en verlof uren 
 
 
Zodra je in dienst treedt, ontvang je een uitnodiging van BCS Online. Je kunt dan een 
gebruikersaccount aanmaken. 
Je geplande uren worden aan de hand van het rooster door Rianne Triou in het BCS systeem gezet. 
De personele planningen worden gemaakt door Rianne Triou voor de locaties in de Achterhoek en 
door de leidinggevenden van de locaties in Midden-Nederland.  
Wanneer je vakantie wil opnemen laat je dit eerst je leidinggevende weten. Krijg je toestemming om 
je vakantie of vrije dag aan te vragen, dan kun je het in BCS gaan indienen.  
Let op: dien wekelijks je gewerkte uren in! Doe je dit niet dan krijg je alleen je contracturen 
uitbetaald. De registratie dient vóór maandagochtend ingediend te zijn.  
 
Hoe dien je je gewerkte uren in 
Je gaat naar je online account via: 
 - www.bcsonline.nl 
- Kies voor ‘Login’ 
- Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord  
 
Registratie gewerkte uren 
Om je gewerkte uren te registreren ga je naar de tegel ‘urenregistratie’ en klikt deze open. 
· Je kiest het weeknummer waar je de registratie van je gewerkte uren wil invoeren. 
· Je klikt het betreffende blokje open. 
· Je ziet dan een weekoverzicht waarin je rooster staat op basis van je contracturen. Deze geplande 
uren zijn roze gekleurd. 
· Je dubbelklikt in de tabel van de in te vullen dag (niet op de roze tabel).  
· Je kunt nu de uren van je gewerkte dag aanpassen. Dit doe je als volgt: 

- Type: gewerkte uren 
- Je controleert de datum 
- Opmerkingen: eventueel locatie of bijzonderheden aangeven 
- Tijdslot: noteer begin- en eindtijd 

· De pauzes neemt het systeem automatisch mee, dus je hoeft alleen begin- en eind tijd in te vullen. 
· Je hebt nu 2 tabellen staan; een roze tabel voor geplande uren en een groene tabel voor gewerkte 
uren.  
· Je klikt op ‘oké’. En de uren van die dag zijn aangepast. 
· Vervolgens kies je voor óf ‘opslaan’, of je kiest voor ‘indienen’. Kies je voor ‘opslaan’, dan moet je op 
een later moment de uren nog indienen. Bij ‘indienen’ komen de geregistreerde uren klaar te staan 
om te worden goedgekeurd, zodat ze in de salarisverwerking meegenomen worden. 
 

• Voor een vergadering mag je anderhalf uur registreren (ook als er langer dan anderhalf uur 
vergaderd wordt). Let er dan op dat je kiest voor de optie ‘vergadering’. Dit is te controleren 
door een blauwe tabel. 
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• De eerste 30 minuten vóór en na de normale werktijd, wordt niet beschouwd als overwerk. 

• Pauzes worden automatisch meegerekend.  
 
Registratie verlofuren of artsbezoek 
Wil je verlof opnemen of moet je naar een arts, dan dien je dat verzoek in via de tegel 
‘verlofregistratie’: 
 
· Klik op de tegel en een rooster opent. Klik op ‘aanvragen’ rechts bovenin. 
· Kies het juiste type verlof. 
· Alleen een verlofopname (type ‘vakantie opname’) haalt daadwerkelijk de ingevoerde tijd van je 
verlofsaldo af. 
· Bij de registratie van bijvoorbeeld ‘artsbezoek’ gaat het om de registratie en de verwerking in de 
bedrijfsadministratie. 
· Feestdagen hoef je niet te registreren of aan te vragen want die zijn al voorgeprogrammeerd. 
· Kies dan het juiste ‘tijdslot’ 
· Bij het tijdslot ‘hele dag’ wordt de tijd van de roosterdag gerekend. 
· Bij het tijdslot ‘vrije ingave’ komt het aan op het precieze aantal uren dat je wilt registreren. Dit type 
kan een verlofregistratie verwerken van bijvoorbeeld 40 uur per week terwijl je maar 32 uur in de 
week werkt. Er wordt dan 40 uur van je verlofsaldo gehaald ook al heb je minder contracturen. Let 
dus goed op dat je het juiste aantal uren registreert. 
· Als je je registratie klaar hebt dan kies je voor ‘indienen’. Zodra het verlof is ‘goedgekeurd’ wordt 
het verwerkt. 
 
 

Verlofuren  
 

 
Wij houden rekening met de volgende punten: 
- Vrij nemen kan, mits de continuïteit op de groep gewaarborgd blijft.  
- In goed overleg met je collega’s maak je een vakantieplan voor de zomervakantie. Je leidinggevende 
geeft hiervoor akkoord. 
- Vakantie uren zijn anderhalf jaar geldig. Dus van januari tot en met de laatste dag van juni van het 
volgende jaar. 
- Elk jaar ontvang je weer nieuwe uren.  
 
Hoeveel vakantie- en verlofbudget uren heb je per jaar?  
Als werknemer met een volledig dienstverband heb je per kalenderjaar recht op 144 uur vakantie 
met behoud van salaris. 
Daarnaast heb je als werknemer met een volledig dienstverband per kalenderjaar recht op 66 extra 
uren verlof. Samen met je vakantie uren heb je daarmee beschikking over 2 verlofbronnen met een 
totaal verlofbudget van 210 uur. 
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Medewerkers met een flexibel contract hebben ook recht op vakantie uren. Zij bekijken het aantal 
uren dat zij mogen opnemen over een gemiddeld aantal uren dat zij gewerkt hebben. Dit kun je 
berekenen door te kijken hoeveel uur je de voorgaande 12 weken gemiddeld hebt gewerkt. 
 

Verzuimreglement  
 
Ziekmelding  
Bij arbeidsongeschiktheid is je leidinggevende je eerste aanspreekpunt. Bij je leidinggevende meld je 
je zo snel mogelijk, in ieder geval vóór 07.00 uur, ziek. Dit doe je persoonlijk en telefonisch. De 
leidinggevende zet de ziekmelding zo snel mogelijk door. De leidinggevende neemt contact met je op 
na je ziekmelding om zich op de hoogte te stellen van de aard en oorzaak van je ziekmelding, de 
mogelijke duur en of de organisatie iets kan betekenen. Dit contact is naast belangstelling ook 
bedoeld om zicht te krijgen op eventuele consequenties voor de werksituatie. 
Wanneer de medewerker na één week nog niet beter is gemeld, zal de leidinggevende wederom 
contact leggen en wordt er contact opgenomen door de arbodienst. De leidinggevende zal 
informeren naar de situatie, de prognose en de mogelijkheden tot (al dan niet gedeeltelijke) 
werkhervatting. De leidinggevende zal de teamleden op de hoogte stellen van de (langdurige) 
ziekmelding. Wanneer er een vervolgprocedure wordt opgestart verwijzen we je naar het uitgebreide 
verzuimbeleid.  
Word je ziek tijdens het werk, dan meld je je persoonlijk bij je leidinggevende ziek. Een digitale 
melding (een melding via SMS, What’s App, email of social media, etc.) wordt niet geaccepteerd. 
Zowel fulltimers als parttimers melden direct de eerste dag arbeidsongeschiktheid, ook al is dit niet 
de gebruikelijke werkdag.  
Bij ziekte hoef je je geplande dag niet aan te passen. Als je je ziek hebt gemeld wordt het 
automatisch in BCS aangepast.  
Ziekteverzuim is onderdeel van het functioneringsgesprek. Opvallend ziekteverzuim is aanleiding 
voor een verzuimgesprek.  
 
Herstelmelding 
Indien de medewerker hersteld is, wordt dit zo snel mogelijk gemeld bij de leidinggevende van de 
betreffende locatie. Deze geeft de melding door en registreert de herstelmelding. 
In het geval van langdurig ziekteverlof, kan de leidinggevende/ directie je uitnodigen voor een 
terugkeergesprek. Tijdens dit gesprek wordt er in overleg besproken hoe de terugkeer zo soepel 
mogelijk kan verlopen of om eventuele mogelijkheden hiertoe te bespreken. 
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 KOVnet  
 

Het KOVnet (afgekort van KinderOpvangNet) is een online (kind-)planning en facturatie 
softwareprogramma waar wij mee werken. Via een app op je telefoon of de Ipad op de groep, kun je 
KOVnet ‘groepsapp’ downloaden. Deze app is er voor de medewerkers van de groep.  
In deze app kun je alles vinden over de contracten van kinderen, informatie over contactgegevens 
van ouders, maar ook de dagplanning.   
Per dag houdt je via deze app de presentielijst bij. Je registreert de breng- en haaltijden van ieder 
kind. Via de app kun je kinderen afmelden als je een bericht van ouders hebt ontvangen. Zet er dan 
altijd een opmerking bij (zoals bijv. telefonisch afgemeld). Je mag een kind ook afmelden als het kind 
niet is komen opdagen. Vermeld bij de opmerkingen dan ook dat het kind niet is afgemeld. Kinderen 
die door ouders worden afgemeld, ontvangen deze uren in het urenpotje. Het urenpotje kan voor 
eventuele ruildagen ingezet worden. Is het kind zonder afmelding niet komen opdagen, mogen de 
uren niet als ruildag ingezet worden. 
Voor kinderen tot 1 jaar wordt elke dag het schriftje geschreven. Ook deze vind je in de app. Voor 
oudere kinderen schrijven we eens per week of bij leuke activiteiten het schriftje.  
 
Voor ouders is er de KOVnet ‘ouderapp’. Ouders kunnen via deze app zelf een ruilverzoek doen of 
hun kind afmelden. De leidinggevende van jouw locatie verwerkt dit.  
Via KOVnet worden ouders middels nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van bepaalde zaken die 
spelen binnen de organisatie of jouw locatie.    
 

Openen en sluiten 
 
Voordat we onze dag starten zijn er een aantal punten waarmee we beginnen. 
 
Luchten  
Ramen open op de groep.  
Deur/raam open op de slaapkamer.  
Luchten is zeer belangrijk, doe dit een aantal keren per dag.  
Indien er ventilatieroosters aanwezig zijn moeten deze 24 uur per dag openstaan.  
 
Etherische oliën  
Bij het starten van de dag zet je de diffuser met een olie aan. Dit doen we om de lucht te zuiveren en 
om een prettig leefklimaat te creëren. Bekijk de link https://youtu.be/MSuwctPQEOg over holistische 
aromatherapie. Gedurende de dag wordt er zorg voor gedragen dat de diffuser regelmatig aan staat. 
 
Agenda en/of overdrachtschrift  
De agenda en/of het overdrachtschrift lezen voordat de ouders binnenkomen, er kunnen belangrijke 
dingen in staan die aan de ouders doorgegeven moeten worden.  

https://youtu.be/MSuwctPQEOg
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Informatie  
Belangrijke informatie die iedere collega moet weten, dient opgeschreven te worden in de agenda 
en/of het overdrachtschrift.  
 
Voorbereide omgeving 
Draag zorg voor het gereed en compleet hebben van de groep, zodat het klaarstaat wanneer de 
kinderen binnenkomen. Je houdt dit gedurende de dag goed bij.  
 
Ontvangst ouders en kinderen  
Altijd opstaan als een ouder binnenkomt, tenzij dit niet mogelijk is. Zorg ervoor dat je aandacht voor 
het kind en de ouder hebt. Geef een ouder het gevoel dat ze gezien worden en met vertrouwen hun 
kind bij jou op de groep kunnen laten. Heb je een bepaalde ouder nog nooit gezien, stel je dan eerst 
altijd voor. Spreek de ouders altijd aan met ‘u’, mits hij/zij anders aangeeft. Heeft de ouder een vraag 
waar je niet (direct) het antwoord op weet, schrijf de vraag dan op en meld dat jij zelf of een collega 
er op terug komt.  
 
Muziek  
Op de groepen word kindermuziek of klassieke muziek gedraaid. Er staat geen radio aan op de 
groepen. Zorg dat als de ouders binnenkomen geen of rustige muziek op staat. Muziek kan aan op 
gezette tijden, muziek hoeft niet de hele dag aan te staan. Dit wordt als onrustig ervaren.  
 
Voorbereiding eetmomenten 
Wanneer je de groep opent, snijdt je de rauwkost en verpak je alvast de kaas en vleeswaren. Je haalt 
het brood voor de dag uit de vriezer en de boter uit de koeling. Eventueel kook je eieren.  
 
Overleg de rolverdeling 
Zodra je collega’s aanwezig zijn, bespreek je met hen de rolverdeling van de dag. Wie draagt er zorg 
voor het geven van een lesje en wie houdt de voorbereide omgeving bij. Wie begeleidt de 
eetmomenten en wie gaat er observeren. Zo zijn er tal van mogelijkheden die je bespreekt met je 
collega’s alvorens je met de kinderen aan het werk gaat. 
 
 
Voordat we onze dag afsluiten, zijn er een aantal punten waar we goed op letten. Zorg er altijd voor 
dat de kinderen er schoon en fris uitzien aan het einde van de dag. Dus schone handen en gezichten 
en een schone luier.   
 
Ramen en deuren 
Sluit alle ramen op de groep en slaapkamers. Denk aan het op slot draaien van de ramen, en de 
deuren.  
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Informatieoverdracht 
Noteer belangrijke informatie die je collega’s moeten weten. Dit kan in het overdrachtschrift of via 
een bericht in Whatsapp in de groepsapp. Informatie over kinderen wordt altijd alleen in het schrift 
genoteerd. Via Whatsapp delen wij geen (privacy) gevoelige informatie. In de groepsapp kan wel 
algemene informatie gedeeld worden over de groep. 
 
Ontvangst ouders en kinderen  
Altijd opstaan als een ouder binnenkomt, tenzij dit niet mogelijk is. Zorg ervoor dat je aandacht voor 
het kind en de ouder hebt. Geef een ouder het gevoel dat ze gezien worden. Heb je een bepaalde 
ouder nog nooit gezien, stel je dan eerst altijd voor. Spreek de ouders altijd aan met ‘u’, mits hij/zij 
anders aangeeft. Heeft de ouder een vraag waar je niet (direct) het antwoord op weet, schrijf de 
vraag dan op en meld dat jij zelf of een collega er op terug komt.  
 
Muziek  
Zet geen onrustige/harde muziek aan als er ouders kunnen komen, dit is erg storend. Houd het alleen 
bij kindermuziek. Geen radio, alleen klassieke muziek. 
 
Stekkers en lampen 
Haal alle stekkers uit de stopcontacten en zet alle lampen uit.  
 
Vuilnisbak en luieremmer 
Leeg aan het eind van de dag alle vuilnisbakken in de daarvoor bestemde container.  
 
Was 
De vuile was moet naar het washok worden gebracht. Natte was uithangen.  
 
Opruimen  
Zorg dat je de groep netjes achter laat voor je collega die de volgende dag moet beginnen. Denk 
hierbij aan het schoonmaken van de spiegels en ramen, afwas wegwerken, de groep opruimen, 
bureau netjes etc. Dek evt. alvast de bedden op voor de volgende dag, zodat je collega van de 
volgende dag direct het kind in bed kan leggen. Maak hier met je collega’s afspraken over. 
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Mentorschap 
 
Ieder kind krijgt een mentor toegewezen. De mentor is een pedagogisch medewerker uit de groep 
van het kind. De mentor houdt de ontwikkeling bij volgens een observatieformulier en stimuleert de 
ontwikkeling van het kind, door bijvoorbeeld concrete doelen te stellen. Zijn er bijzonderheden in de 
ontwikkeling van het kind? Dan bespreekt de mentor deze met de ouders. Ieder jaar voert de mentor 
een 10-minutengesprek met de ouders van zijn mentorkind.  
Na inschrijving neemt de mentor van het kind contact op met de ouders. De mentor zal een 
intakegesprek inplannen en voeren met de nieuwe ouders. Tijdens dit intakegesprek wordt er dieper 
ingegaan op de wensen van de ouders met betrekking tot de verzorging van hun kind en  wordt er 
uitleg gegeven over de groep. Met ouders worden wendata besproken dat het kind mag komen 
wennen aan zijn of haar groep.  
De mentor is ook verantwoordelijk voor de overgang van babygroep naar peutergroep: 
 
Stappenplan overgang van babygroep naar peutergroep 
 
Voorbereiding 

- De mentor van het kind maakt een overzicht van wanneer het kind overgaat naar de 
peutergroep. 

- Bespreek met de peutergroep wendata. Zorg dat de wendata ruim voor de overgangsdatum 
gepland staan, zodat het kind (als het nodig is) nog een keer kan wennen.  

- Bespreek met de groep een intakegesprek. 
- Schrijf alle gegevens op, zoals overgangsdatum, wendata, datum van intake op nieuwe groep 

en geef deze mee aan de ouders.  
- Geef aan de pedagogisch medewerker van de nieuwe groep alle informatie van het kind.  

 
Wennen 

- Breng het kind op de afgesproken tijd naar de nieuwe groep. 
- Spreek met de groep af of je het kind komt ophalen of dat zij het kind komen terugbrengen. 

 
Overgang 

- Zorg dat je alle spullen van het kind meegeeft aan de nieuwe groep: 
-slaapzak 
-speen 
-knuffel 
-evt. fles/ tuitbeker 
-observatiemap 

 
Stappenplan overgang van peutergroep naar school 
 
Voorbereiding 

- De mentor van het kind maakt een overzicht van wanneer het kind overgaat naar groep 1. 
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- Bespreek tijdig met de betreffende leerkracht wendata. Zorg dat de wendata ruim voor de 
overgangsdatum gepland staan, zodat het kind (als dat nodig is) nog een keer kan wennen.  

- Vul tijdig het overdrachtsformulier van het kind in. 
- Draag zorg voor een warme overdracht. 

 
Wennen 

- In het geval dat het kind op school gaat wennen als het kind bij Dreamzzz verblijft, breng 
hem of haar dan op de afgesproken tijd naar de klas. 

- Bespreek met de leerkracht of het kind teruggebracht wordt of dat hij of zij opgehaald moet 
worden. 


