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INFORMATIEBOEKJE 



WELKOM!

Voor u ligt het informatieboekje van Robinson Kinderopvang. Met de de informatie in dit boekje geven wij u een beeld  
van het reilen en zeilen op onze kinderopvang.

Robinson vindt de kwaliteit van haar kinderopvang belangrijk. In de visie van Robinson moet kinderopvang niet alleen 
veilig, betrouwbaar en degelijk zijn, maar ook leuk voor de aan ons toevertrouwde kinderen. Wij vinden het belangrijk  
dat u met een gerust hart  uw kind(eren) aan de zorg van onze medewerkers kunt toevertrouwen. Voorwaarde is dat er
voor de kinderen een veilige en geborgen omgeving gecreëerd wordt. Alleen dan kan uw kind zichzelf zijn en kan het 
zich ontwikkelen. Wij geven uw kind die zorg en aandacht die het nodig heeft.

Heeft u na het lezen van dit boekje interesse voor een rondleiding of wilt u uw kind plaatsen? Neemt u dan even 
contact met ons op! Onze contact gegevens vindt u op de laatste pagina.

ROBINSON KINDEROPVANG

Karina Peek
Algemeen Directeur

www.robinson.nl



WET KINDEROPVANG

Op 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang in werking getreden. De wet regelt de kwaliteit en financiering van de 
kinderopvang. Uitgangspunt hierbij is dat kinderopvang een zaak is van ouders en overheid. U kunt als ouder een 
tegemoetkoming van de Overheid krijgen. De Wet kinderopvang regelt de financiering van de opvangkosten. In deze 
Wet sluiten de ouders zelf een overeenkomst met het kinderdagverblijf. De Overheid deelt in de kosten voor de 
kinderopvang. U kunt deze deze tegemoetkoming zelf aanvragen. De Belastingdienst voert deze regeling uit en stort de
bijdrage in maandelijkse termijnen op de rekening van de ouders. 

Met de Wet kinderopvang regelt de Overheid ook de kwaliteit van de kinderopvang. In de Wet zijn basiskwaliteitseisen 
geformuleerd waaraan de kinderopvang moet voldoen. De wet verplicht het kinderdagverblijf te zorgen voor de 
veiligheid en gezondheid van de kinderen. De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit. De GGD 
voert daarom regelmatig inspecties uit. Kindercentra die aan alle eisen voldoen, worden in een register bij de 
gemeente opgenomen. U heeft alleen recht op een tegemoetkoming van de Overheid als het kinderdagverblijf 
waarvan u gebruik maakt bij de gemeente is geregistreerd. Alle vestigingen van Robinson zijn in dit register 
geregistreerd.
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PEDAGOGISCHE VISIE 

Robinson Kinderopvang biedt kinderen van 0 t/m 12 jaar een doorgaande lijn in opvang en begeleiding, 
activiteitenaanbod en ontwikkelingsstimulering. Kinderen kunnen zich optimaal op hun eigen niveau en naar eigen 
interesse ontwikkelen. Hiervoor hebben wij deskundige medewerkers in dienst, die ieder vanuit hun professionele 
verantwoordelijkheid een bijdrage leveren aan het vormgeven van deze visie. Op de locaties wordt eenduidig, maar 
met behoud van eigen ‘kleur’, gewerkt volgens een planmatige aanpak.

Wij creëren een sfeer die ervoor zorgt dat de kinderen zich prettig en veilig voelen, vertrouwen hebben in hun eigen 
kunnen, voor zichzelf op kunnen komen, respect ontwikkelen voor zichzelf en anderen, zelfstandig zijn en sociaal 
vaardig. Ruimte voor de individuele ontwikkeling en behoefte van kinderen staat centraal in het pedagogisch handelen 
en er wordt aandacht gegeven aan het samen leven en spelen in groepsverband. Dit gebeurt in samenwerking met de 
ouders met als basis wederzijds vertrouwen, openheid en respect.

Pedagogisch consulent
Robinson heeft en pedagogisch consulent in dienst. Hiermee willen we de pedagogische kwaliteit binnen het 
kinderdagverblijf op hoog niveau houden. Bij vragen over opvallend gedrag van kinderen kan de pedagogisch consulent
door de locatiemanager gevraagd worden te observeren en medewerkers te adviseren. Aan ouders wordt dit (vooraf) 
gemeld. 
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Pedagogisch Beleid
Robinson heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld. In een eigen werkplan van de locatie staat hoe wij in de 
dagelijkse praktijk met dit beleid omgaan. Beide liggen voor u ter inzage op de locatie.

Groepsindeling
De opbouw van de dagopvanggroep is horizontaal, dat wil zeggen dat in elke groep kinderen van gelijke leeftijd worden
opgevangen. Dit is een bewuste keuze en heeft als voordeel dat de kinderen in deze groepen grotendeels in dezelfde 
leeftijdsfase zitten waardoor het dagritme en de activiteiten op elkaar zijn afgestemd. Na meer dan 10 jaar ervaring 
met kinderopvang hebben wij gemerkt dat ouders hier erg tevreden over zijn.  
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INFORMATIE UITWISSELING

Wennen
Ongeveer een maand voor de startdatum neemt de locatiemanager contact met u op om een afspraak te maken voor 
het intake gesprek. In dit gesprek vertelt zij iets over de manier waarop wij werken. De ouders vertellen op hun beurt 
iets over hun kinderen. 

Oudercontacten
Aangezien er sprake is van gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid tussen ouders en kinderdagverblijf, vinden wij 
het contact met ouders erg belangrijk. Op de volgende manieren is er samenwerking met ouders en het dagverblijf.

• het intakegesprek voor aanvang van de opvang
• de dagelijkse breng- en haalcontacten tussen ouders en medewerkers
• 1x per jaar het 10-minutengesprek 
• het exitgesprek aan het einde van de opvang
• een nieuwsbrief, die regelmatig verschijnt
• Overdrachtsschriftje
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Mededelingen en informatie bestemd voor ouders en verzorgers worden bekend gemaakt op mededelingen borden bij
de groepen of op het prikbord in de hal. 

Oudercommissie
Elke locatie heeft een oudercommissie waarbij het accent ligt op het volgen en adviseren van het lokale beleid. In het 
reglement van de oudercommissie zijn de doelstelling, bevoegdheden en samenstelling beschreven. Wij hechten veel 
belang aan goede samenwerking met onze Oudercommissies.

Intranet
Ouders kunnen inloggen op het intranet van Robinson. Hier staat aanvullende informatie over de locaties waar de 
kinderen worden opgevangen. Denk aan locatie foto’s en eventuele foto’s van kinderen die tijdens activiteiten op de 
locatie zijn gemaakt. De informatie achter de inlogcode is afgeschermd voor onbevoegden. Alleen ouders/verzorgers 
die ook een kind op de locatie hebben, kunnen inloggen en de informatie zien.

Facebook
Ouders van kinderen die bij Robinson worden opgevangen, kunnen lid worden van onze besloten Facebook pagina. De 
pagina is bedoeld om ouders te laten zien wat we zo al doen op een dag, of voor leuke impressie foto's. Natuurlijk 
worden alleen foto's van uw kind geplaatst als u daar geen bezwaar tegen hebt. Verder worden ook berichten geplaatst
om ouders te herinneren aan activiteiten of gebeurtenissen.
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VEILIGHEID

Inrichting
De inrichting van de locaties en de gebruikte materialen voldoen aan de strengste veiligheidsnormen die bij wet 
geregeld zijn. Iedere locatie beschikt over een calamiteitenplan en wordt jaarlijks gecontroleerd door de GGD. Op de 
locaties zijn verschillende medewerkers aanwezig met een geldig EHBO/BHV-diploma. Ook worden er veiligheids- en 
gezondheidsinventarisaties gemaakt waaruit een plan van aanpak voortvloeit. 

Kinderen buiten het terrein van de locatie
Het kan voorkomen dat wij met de kinderen gaan wandelen. Kinderen gaan alleen mee als ouders daar op het 
intakeformulier toestemming voor gegeven hebben.
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VOEDING

Hygiëne, voeding en verzorging
Robinson draagt zorg voor een goede hygiëne en veiligheid in haar locaties. De kinderen krijgen een complete 
verzorging. Dit houdt in dat Robinson een basisaanbod heeft wat betreft luiers, fruit, broodmaaltijden en verdere 
tussendoortjes. Wanneer een kind specifieke verzorgingsmiddelen nodig heeft of dieetvoeding gebruikt, dient de ouder
hiervoor zorg te dragen. Wensen met betrekking tot voeding, slaapritme enz., kunnen ouders met de pedagogisch 
medewerker bespreken. Indien ouders het wenselijk vinden, dat hun kind op zijn/haar buik slaapt, dient hiervoor een 
formulier te worden ondertekend. Om de hygiëne op het kinderdagverblijf zo optimaal mogelijk te houden, worden er  
schoenhoezen gebruikt. 

Voedingsbeleid
Om alle voedingsstoffen binnen te krijgen die nodig zijn voor groei, energie en weerstand hebben kinderen gezonde en 
volwaardige voeding nodig. Daarom vinden wij dat de kinderopvang en met name de pedagogisch medewerkers zich 
bewust moeten zijn van wat zij kinderen aanbieden. Zij hebben daarin, naast de eerste opvoeder, een grote 
verantwoordelijkheid. Kinderen ontwikkelen in de eerste levensjaren een voedingspatroon. Het voorbeeld van de 
volwassenen speelt hierin een belangrijke rol. 
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(Tand) Gezondheid
Ons beleid is gebaseerd op nieuwe inzichten over de gezondheid en de tandgezondheid van kinderen en is tot stand 
gekomen met behulp van een voedingsdeskundige en diëtiste.

• Gezondheid: overgewicht bij kinderen is in toenemende mate een probleem, dat de gezondheid van kinderen 
bedreigt. Daarom hebben we niet alleen aandacht voor het gezonde en gevarieerde aanbod van voeding, maar
ook voor de hoeveelheden. 

• Tandgezondheid: het advies is om niet meer dan zeven eet- of drinkmomenten per dag te hebben. 
Bijvoorbeeld in het aanbod van water of thee, omdat een beker limonade of sap tussendoor ook als een van de
7 momenten moet worden meegeteld.

De voeding op het kinderdagverblijf is een onderdeel van een totaal voedingspakket dat een kind krijgt. Eten en 
drinken is en blijft een plezierige ervaring op het kinderdagverblijf, waarin er binnen het beleid dat voor alle kinderen 
geldt, zeker ook gekeken wordt naar het individuele kind en de situatie: als een kind actief buiten heeft gespeeld, zal 
het meer trek hebben dan wanneer binnen een zittende activiteit is gedaan.
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ACTIVITEITEN

De activiteiten voor de kinderen zijn aangepast aan de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Dit houdt 
voor de allerkleinsten in dat de medewerkers actief afwisseling in het spel van de baby’s aanbrengen. Onze 
medewerksters wisselen de speelplek van de baby’s af: van speelkleed, naar box naar wippertje enz. Tijdens het vrij 
spel kunnen de oudere kinderen zelf het speelgoed kiezen, de dreumessen hebben veel behoefte aan grof-motorisch
spel en de peuters brengen veel tijd door in de bouwhoek en keukenhoek, waar ze fantasiespelletjes kunnen spelen.

Jaarplanning
Wij werken met een jaarplanning, iedere maand staat in het teken van een thema. Deze thema’s hangen in de grote hal
op het prikbord aan de linkerkant. Verder knutselen we veel met de kinderen ; plakken, knippen, kleuren, verven, 
kleien etc. Andere gerichte activiteiten die we met de kinderen doen zijn: muziek maken, dansen, verkleden, voorlezen,
puzzels maken etc. We spelen zoveel mogelijk met de kinderen buiten, waar ze in de zandbak kunnen spelen, kunnen 
fietsen, ballen, klimmen enz. 
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ZIEKE KINDEREN

Zieke kinderen
Ieder kind is wel eens ziek. Kinderen die niet fit zijn, hebben behoefte aan een rustige, vertrouwde omgeving waar de 
ze de nodige aandacht en verzorging kunnen krijgen. Deze vinden ze het liefst thuis. Op het kinderdagverblijf kan een 
kind niet goed meedoen met het groepsgebeuren, mogelijk forceert het zichzelf. Het kan gebeuren dat een kind niet 
helemaal fit is als het ’s ochtends op het kinderdagverblijf komt. In dat geval melden de ouders dit en kan een kind 
extra geobserveerd worden. Als het nodig is vragen wij de ouders hun kind op te halen.  
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PRAKTISCHE ZAKEN

Huishoudelijke zaken
Voor ieder kind is een opbergmandje aanwezig. Hierin worden de extra kleertjes, slaapknuffel, en eventueel speentje 
bewaard. Tevens wordt informatie vanuit de locatie via de mandjes verspreid. Wanneer uw kind naar de kinderopvang 
komt, maakt de pedagogisch medewerkster een schriftje. Hierin kunnen zowel ouders als pedagogisch medewerker, 
totdat het kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt, de dagelijkse informatie over het kind schrijven. 

Verschonen en zindelijkheidstraining
De kinderen worden op vaste tijden verschoond en zo nodig wordt er begonnen met de zindelijkheidstraining. 
Vanzelfsprekend worden kinderen ook in geval van een "vieze luier" tussendoor verschoond. Het kinderdagverblijf 
beschikt over allerlei maten luiers, deze hoeft u dus niet mee te geven.

Vieringen
Met feestdagen en andere bijzondere dagen worden er speciale activiteiten met de kinderen ondernomen. 
Zo verkleden wij ons bijvoorbeeld met Carnaval, zoeken we eieren met Pasen en worden door de Sint ook op de locatie
cadeautjes gebracht. Bij verjaardagen en natuurlijk op andere momenten kunt u eventueel een fototoestel of een 
videocamera meegeven of zelf komen filmen!
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MAALTIJDSERVICE

Warme Maaltijd
Op alle vestigingen bieden wij de mogelijkheid tot warm eten. Op sommige locaties wordt de maaltijd aangeboden aan 
het einde van de dag en op andere tussen de middag. Warm eten is mogelijk voor alle kinderen vanaf twaalf maanden 
en NSO. Voor kinderen jonger dan de leeftijd van twaalf maanden wordt, in overleg met de ouders, bekeken of het 
haalbaar is om mee te eten, dit verschilt per kind. 

Alle kinderen die mee eten, eten gezamenlijk in een aparte ruimte waar geen andere kinderen aanwezig zijn. Hierdoor 
kan de maaltijd rustig verlopen en ondervinden andere kinderen hier geen hinder van. De kinderen die de maaltijd ‘s 
avonds nuttigen, worden rond 16.45 uur gebracht door de pedagogische medewerker van de eigen groep, zij eten van 
16.30 tot 17.00 uur. Er zijn altijd voldoende begeleiders bij het warm eten aanwezig, dit in verband met de kind-leidster
ratio. De maaltijd of datgene wat over is gebleven kan op verzoek van de ouders meegegeven worden naar huis. 
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KINDERKAPPER

Eenmaal in de acht tot tien weken komt onze huiskapster langs om uw kind (eren) te knippen. We hebben een 
gediplomeerd kapster en zij heeft veel ervaring in het knippen van jonge kinderen. Zij knipt op een vaste dag in de 
week, maar kinderen die normaal gesproken op een andere dag worden opgevangen kunnen hier ook gebruik van 
maken.

Op onze vestigingen hangen inschrijflijsten waarop u uw kind(eren) circa twee 
weken van te voren kunt aanmelden. Een knipbeurt kost € 10,00 per keer. Op ons 
knipformulier kunt u uw wensen t.a.v. het kapsel van uw kind noteren. Vervolgens 
kunt u dit ingevulde formulier op de knipdag zelf aan de pedagogische 
medewerkers op de groep afgeven. Indien u dit wenst, kunt u zelf ook bij het 
knippen aanwezig zijn! Op alle locaties bieden wij deze service voor kinderen van 0-
12 jaar.
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Naschoolse opvang

Onze doelstelling is dat naschoolse opvang de zelfstandigheid van kinderen dient te bevorderen, in wisselwerking met 
haar sociale omgeving. Naschoolse opvang biedt een aanvulling en uitbreiding van de mogelijkheden thuis en op 
school. 

De dagindeling op de NSO is zodanig van karakter dat de kinderen alle ruimte krijgen om de dingen te doen die zij 
willen doen. Er zijn elke dag een aantal terugkerende activiteiten, die gezamenlijk zullen worden ondernomen. Op het 
moment dat de kinderen uit school komen, wordt er gezamenlijk geluncht of fruit gegeten en wat gedronken. 
Naschoolse opvang betreft de vrije tijd van kinderen. Vrije tijd is aanvullend op de school en zorgt voor de ontspanning 
na de inspanning. Vrije tijd betekent ook een grote inbreng van het kind zelf in het bedenken van wat het wil doen. In 
vakantieperiodes worden bovendien uitstapjes gemaakt, uiteraard onder begeleiding en met toestemming van de 
ouders. 
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ZWEMLES

Zwemles NSO Overveen
Robinson biedt aan kinderen die op maandag, dinsdag of donderdag gebruik maken van de Naschoolse Opvang te 
Overveen de geweldige mogelijkheid om tijdens de opvang NSO zwemles te krijgen. Robinson heeft hiertoe een 
samenwerkingsverband met een lokale zwemschool. De kinderen starten in een groep van maximaal 8 kinderen met de
eerste fase watergewenning. Na deze fase stromen de kinderen door naar een volgende groep en starten we weer met
nieuwe kinderen in de fase watergewenning. 
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VESTIGINGEN

Overveen:|
't Zijltje Brouwerskolkje
Korte Zijlweg 9a Korte Zijlweg 9
2051 BD  OVERVEEN 2051BD  OVERVEEN
T 023 – 707 0107 T 023 – 707 0860
E  zijltje@robinson.nl  E  brouwerskolkje@robinson.nl  

Vijfhuizen
Annaschool  NSO De Optimist KDV
Kromme Spieringweg 396 Baarsjesweg 3
2141 AM VIJFHUIZEN 2141 VH  VIJFHUIZEN
T 023-5580606 T 023-5583019
E  annaschool  @robinson.nl E  optimist@robinson.nl
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CENTRAAL KANTOOR

Ons kantoor in Overveen is telefonisch op werkdagen bereikbaar van 8.30 – 17.00 uur (023-707 0000)

Belangrijke telefoonnummers en mail adressen:

• Status van uw aanmelding en algemene vragen
planning@robinson.nl 

023 – 707 0000

• Administratieve vragen inzake uw factuur en betalingen:
administratie@robinson.nl

023 – 707 0005

• Vragen over de tussenschoolse opvang Tweemaster Vijfhuizen:
tso@robinson.nl 

06 – 159 64028

Robinson Kinderopvang  is lid van de Brancheorganisatie kinderopvang en staat ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel te Amsterdam onder nummer 34131017.
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