
De huisregels van Mijntjes Kids  

Openingsdagen en –tijden 

Mijntjes Kids is geopend van maandag t/m vrijdag van 07:00 uur tot 18:00 
uur. De kids worden gebracht voor 9:00 uur en opgehaald na 16:00 uur.  

Tarieven 

Ik hanteer een uurtarief van € 6,50 per kind. Worden de kids toch na 9:00 
uur gebracht of voor 16:00 uur opgehaald, dan worden de uren vanaf dat 
moment doorberekend.  

Het uurtarief is exclusief avondeten, flesvoeding en babypotjes. Luiers zijn 
inclusief. Het uurtarief wordt per 15 minuten berekend.

Daarnaast betaal je bureaukosten aan het gastouderbureau waarbij je 
bent aangesloten. Het uurtarief en de bureaukosten betaal je aan het 
gastouderbureau waarbij je bent aangesloten. 

Drinken & eten 

Je hoeft zelf niks mee te geven van drinken & eten, maar dit mag 
uiteraard wel. Indien je kind speciale dieetwensen heeft, dan hoor ik dit 
graag. 

*Wanneer je kind flesvoeding en/of potjes krijgt, dien je deze zelf mee te 
geven. 
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Meebrengen 

Wanneer je kind een dag naar de opvang komt, graag het volgende 
meenemen: 

• Kleding die vies mag worden in verband met knoeien, knutselen en 
buitenspelen  

• Setje reserve kleding  

• Speen, knuffel, slaapzak  

• Babyvoeding en fles(voorzien van naam) 

Kennismaken  
 
Voordat je kind voor de eerste keer een volledige dag komt spelen, is het 
prettig dat hij/zij een paar uurtjes kan wennen. De wen-uren bestaan uit 
een of twee halve dagdelen, voordat de opvang start. Als blijkt dat er 
behoefte is aan meer wen-uren, dan is dit mogelijk.  
De wen-uren worden berekend.  
 
Overlegstructuur  
Tijdens het brengen en halen zullen we kort bespreken hoe de dag van 
jouw kind is verlopen. Daarnaast vul ik een schriftje in met daarin leuke en 
belangrijke gebeurtenissen van die dag, zodat je dit op je gemak kunt 
doorlezen. Bij vragen kan je mij natuurlijk altijd een bericht sturen. Ook 
stuur ik leuke foto’s in de groepswhatsapp.  

 
Ophalen door derden  
Indien je kind door iemand anders wordt opgehaald, dien je dit van te 
voren aan mij door te geven.  

 
Ruildagen  
Het is mogelijk om een dag te ruilen, mits het maximale kind-aantal niet 
wordt overschreden en de te ruilen dag in dezelfde week valt. Graag dit 
minimaal twee weken van te voren aangeven.  
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Afwezigheid in verband met vakantie of andere redenen 

Snipperdagen/vakanties dienen minimaal 2 weken van te voren worden 
doorgegeven. Wordt dit later doorgegeven, dan worden de normale uren 
doorberekend. (dit is nu ook al). Zelf geef ik vakanties/vrije dagen 
minimaal 4 weken van te voren door. 

Op jaarbasis mogen de kids 4 x het aantal dagen dat ze per week 
komen, onbetaalde vakantie opnemen naast mijn eigen vakanties. 

Voorbeeld: Komt een kindje 3 dagen per week, dan is dit 4 x 3 dagen = 
12 dagen per jaar. Uiteraard kan je meer vakantie opnemen, maar dan 
worden de normale uren doorberekend.

Wanneer ik zelf met vakantie ben of om een andere reden geen kinderen 
kan opvangen, wordt dit zo vroeg mogelijk en uiterlijk één maand van te 
voren aan je doorgegeven. Vanzelfsprekend worden er voor die periode 
geen opvangkosten in rekening gebracht worden.  

Verder ben ik op de volgende nationale feestdagen de gehele dag 
gesloten: nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, eerste paasdag en tweede 
paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaart, eerste pinksterdag en 
tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag en 
oudejaarsdag. 

Ziekte 

In het geval je kind thuis ziek wordt, dan geldt het volgende: 

• Ouder(s)/verzorger(s) mogen het kind brengen in overleg, mits hij/zij 
geen besmettelijke ziekte heeft en lekker in zijn vel zit. 

• Ouder(s)/verzorger(s) dienen een ziek kind minimaal twaalf uur voor 
aanvang van de opvang bij mij af te melden. Indien dit niet het geval is, 
dan worden de overeengekomen opvanguren voor deze dag op de 
gebruikelijke wijze in rekening gebracht.  
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In het geval je kind tijdens de opvang ziek wordt, dan geldt het volgende: 

• Zo snel mogelijk neem ik contact op met een van de ouder(s)/
verzorger(s). We zullen dan overleggen of het kind van de opvang moet 
worden opgehaald. 

• Het resterende deel van de dag dat je kind vanwege ziekte niet 
aanwezig is geweest, worden volgens de overeengekomen opvanguren 
op de gebruikelijke manier in rekening gebracht. Dit geldt ook voor 
eventuele aanwezige broertjes/zusjes, die tegelijkertijd met je zieke kind 
worden opgehaald. 

In het geval ik ziek wordt, dan geldt het volgende:  

•  Zo snel mogelijk zal ik de ouder(s)/verzorger(s) hierover informeren. 

• Ik zal samen met het gastouderbureau zoeken naar een vervangende 
gastouder. Helaas is dit niet te garanderen. 

• De overeengekomen opvanguren worden niet in rekening gebracht. 

Beleid eigen speelgoed 

Bij Mijntjes Kids is genoeg speelgoed voor elk kind. Het is dus niet nodig 
om zelf speelgoed mee te nemen. Natuurlijk mag je wel speelgoed 
meebrengen, maar dan is het zo dat de andere kinderen er ook mee 
mogen spelen.  

Beleid trakteren 

Verjaardagen van de kinderen vieren we op of rond de verjaardag van het 
kind. In overleg kiezen we daarvoor de datum. Je kind mag een traktatie 
meenemen, als je dat leuk vind. 

Beleid buikslapen 

Vanwege veiligheidsvoorschriften worden kinderen jonger dan één jaar op 
de rug in bed gelegd. Indien je redenen hebt om je kind in een andere 
slaaphouding in bed te leggen, moet je hiervoor eerst een 
toestemmingsformulier ondertekenen. 
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Beleid medicatieverstrekking 

Zonder toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) zal ik geen medicijnen 
toedienen. Wanneer ik een medicijn moet toedienen, moet je hiervoor 
eerst een toestemmingsformulier ondertekenen. 

Beleid filmen en fotograferen 

Ik heb een website, www.mijntjeskids.nl, een Facebook-pagina (Mijntjes 
Kids) en een groeps- Whatsapp. Hiervoor gebruik ik foto’s en filmpjes die 
tijdens de opvang zijn gemaakt. Bij aanvang van de opvang, onderteken 
je een toestemmingsformulier. Hierop geef je onder meer aan of ik gebruik 
mag maken van foto’s en filmpjes waarop jouw kind te zien is. 

Structurele wijzigingen 

Structurele wijzigingen dienen minimaal één maand van te voren worden 
aangevraagd. In de meeste gevallen zal er een nieuwe 
opvangovereenkomst worden gemaakt. 

Opzeggen 

Als je de opvangovereenkomst wilt opzeggen, kun je dat schriftelijk één 
maand van te voren doen. Wanneer je het contract per direct wilt 
beëindigen, ben je nog verplicht om 1 maand de afgesproken uren door te 
betalen. 
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Mijn pedagogische visie 

‘Veilig en ontwikkelingsgericht met oog voor de eigenheid van het kind’. 

Mijntjes Kids biedt kleinschalige, liefdevolle opvang in een huiselijke sfeer, 
waarbij je kind alle be- nodigde aandacht krijgt om zichzelf te ontplooien. 
Daarnaast staat het opbouwen van een veilige gehechtheidsrelatie met de 
opvangkinderen op de eerste plaats. Alleen dan kunnen kinderen zich 
veilig voelen en de wereld ontdekken. Ook bied ik oog voor de eigenheid 
van het kind. Alle kinderen zijn meer dan welkom. Ik geef kinderen zowel 
individueel als groepsgericht aandacht. Verder is het belangrijk dat 
kinderen de ruimte krijgen om te ontdekken. Zo kunnen kinderen zelf de 
leiding nemen in hun eigen ontwikkelen en vol zelfvertrouwen opgroeien 
tot een zelfstandig en uniek individu. 
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DOOR ONDERTEKENING VAN DIT DOCUMENT BEVESTIG IK DAT IK 
DE HUISREGELS VAN MIJNTJES KIDS HEB BEGREPEN EN 
HIERMEE AKKOORD GA. 

Ondertekenen door ouder(s)   Ondertekenen door gastouder  

Datum:      Datum: 

Naam:      Naam: 

Handtekening:     Handtekeing:
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