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Kindcentrum De Branding biedt professionele peuteropvang 
en buitenschoolse opvang aan kinderen die ook onderwijs 
bij ons volgen. Bij de opvang gelden dezelfde regels als op 
school. Wij streven ernaar kinderen zich zo breed mogelijk te 
laten ontwikkelen. Ze zijn bij ons in hun vrije tijd, dus spelen 
staat voorop. 

Onze visie op opvang sluit zoveel mogelijk aan bij het profiel van 
De Branding: 
• Wij werken aan een positieve en veilige omgeving;
• Wij leggen de focus op leren en ontwikkelen;
• Kinderen leren van de wereld om hen heen;
• We doen ons best om gezond en fit te blijven.
 
THUIS VOELEN
Met veel plezier nemen onze pedagogisch medewerkers de 
verantwoordelijkheid voor uw kind tijdelijk van u over. Wij bie-
den uw kind een plek waar het zich thuis voelt, met vriendjes en 
vriendinnetjes kan spelen en mogelijkheden heeft zich te ont-
wikkelen. Pedagogisch medewerkers houden rekening met de 
verschillende behoeften en ontwikkelingsfasen van kinderen, 
zodat elk kind, ongeacht de leeftijd zich thuis voelt op kindcen-
trum De Branding. 
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PEDAGOGISCH BELEID
Onze visie krijgt vorm in een goed onderbouwd pedagogisch 
beleid. Dat is het uitgangspunt van onze opvang. Het is een 
richtlijn, een houvast voor de groepsleiding, zodat duidelijk 
is wat u van onze pedagogisch medewerkers mag verwach-
ten. Het pedagogisch beleid geeft ouders de mogelijkheid om 
onze werkwijze te toetsen. Ook de kinderen die naar de bui-
tenschoolse opvang komen kunnen ons houden aan wat er in 
het beleid staat. U vindt het pedagogisch beleidsplan op onze 
website. Onze visie is vertaald in de volgende vier pedagogische 
uitgangspunten;
• Wij bieden (emotionele) veiligheid;
• Kinderen kunnen hun persoonlijke competenties ontwikkelen;
• Kinderen kunnen hun sociale competenties ontwikkelen;
• Kinderen leren waarden, normen en cultuur.

ZO GAAN WIJ MET KINDEREN OM
Wij nemen de kinderen serieus en respecteren ze in hun moge-
lijkheden, behoeften, gevoelens, interesses en ervaringen. Wij 
spreken het kind aan op zijn gedrag maar geven geen oordeel 
over zijn persoon. Een kind krijgt waardering en aanmoediging 
en wordt gestimuleerd om zelfstandig zijn mogelijkheden te 
ontdekken en moeilijkheden te overwinnen. Wij leren de kinde-
ren rekening te houden met anderen en respect te hebben voor 
elkaar, naar elkaar te luisteren en samen te werken. 

GEZOND ETEN
Gezonde voeding vinden wij belangrijk. Daarom eten de kinde-
ren als snack verschillende soorten seizoensfruit en -groenten, 
crackers of een soepstengel. Daarbij drinken de kinderen water. 
Tijdens de vakanties of studiedagen verzorgt De Branding de 
lunch, bestaande uit volkorenbrood met gezond beleg, halva-
rine, zuivelspread, magere vleeswaren, 30+ kaas, fruitspread/
appelstroop en vruchtenhagelslag. Daarbij krijgen de kinderen 
water, melk of karnemelk.

OPVANGPLAATSEN 
Kindcentrum De Branding biedt buitenschoolse opvang aan 
kinderen die bij ons op school zitten en heeft maximaal 40 
kindplaatsen beschikbaar. De basisgroep bestaat uit maximaal 
22 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar. Kinderen kunnen op 
wisselende dagen komen, mits de groep dit toelaat. Op maan-
dag en vrijdag is er standaard één pedagogisch medewerker 
aanwezig. Op dinsdag en donderdag zijn er twee opvangmede-
werkers. Afhankelijk van het aantal kinderen in de opvang wor-
den extra pedagogisch medewerkers ingezet.

OPVANGRUIMTE
Op kindcentrum De Branding beschikken we over een grote 
(gemeenschappelijke) opvangruimte, die ook in gebruik is als 
aula. Deze ruimte is efficiënt en vrolijk ingericht. Daarnaast zijn 
de speelzaal en het schoolplein beschikbaar voor de opvang. 
De pedagogisch medewerkers verzorgen de dagelijkse activi-
teiten voor alle leeftijden. De opvang heeft een eigen ingang aan 
de achterkant van het gebouw, op het schoolplein. 

 

2 Onze buitenschoolse opvang
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OPENINGSTIJDEN
Schooldagen: maandag, dinsdag, donderdag 14:30 - 18:00 uur
Schooldagen: vrijdag 12:15  - 18:00 uur
Vakanties en studiedagen  08:15 - 18:00 uur

De opvang is gesloten op:
• woensdag
• de week tussen Kerst en Nieuwjaar
• week 3 en 4 van de zomervakantie

Naschoolse opvang maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (bovenbouw)
• 14:25 uur  -  Groepen 1 t/m 3 worden uit de klas opgehaald, midden- en bovenbouw komt zelf naar 
   de opvang, melden zich en gaan buitenspelen.
• 15:00 uur  -  De kinderen krijgen water, fruit en groente aan tafel en gaan daarna buitenspelen.
• 15:30 uur  -  Activiteiten waaraan kinderen kunnen meedoen of spel naar keuze.
• 17:00 uur  -  Kinderen eten met elkaar een cracker of kleine snack en drinken water en ruimen op.
• 18:00 uur  -  Kinderen zijn opgehaald, sluiting opvang.

Naschoolse opvang op vrijdag (onderbouw)
• 12:15 uur  -  Kinderen van groep 1-4 worden uit de klas opgehaald.
• 13:00 uur  - Kinderen eten aan tafel hun broodje op.
• 15:00 uur  - De kinderen krijgen water, fruit en eventueel een cracker aan tafel.
• 16:15 uur  - Na het opruimen krijgen de kinderen water en een kleine snack. 
• 18:00 uur  -  Kinderen zijn opgehaald, sluiting opvang.

Vakanties en studiedagen
• 08:15 uur  -  Binnenkomst kinderen, kinderen kunnen gaan spelen.
• 10:15 uur  -  Kinderen eten een cracker en drinken water of thee gevolgd door activiteiten of spel.
• 12:30 uur  -  De kinderen eten met elkaar. Voor de lunch wordt gezorgd.
• 15:00 uur  -  De kinderen eten fruit en drinken water aan tafel.
• 17:00 uur  -  Kinderen eten met elkaar een cracker of kleine snack en drinken water en ruimen op.
• 18:00 uur  -  Kinderen zijn opgehaald, sluiting opvang.

3 Praktische informatie

DAGPROGRAMMA
Kinderen uit groep 1, 2 en 3 worden door de pedagogisch medewerkers uit de klassen opgehaald, de kinderen vanaf groep 4 komen 
zelf naar de opvangruimte toe en melden zich bij de opvangmedewerkers. Vervolgens mogen de kinderen gaan spelen tot alle kinderen 
aanwezig zijn. 
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VRIENDJE MEE
De kinderen hebben de gelegenheid om een vriendje van De 
Branding uit te nodigen om bij de opvang te komen spelen. 
Daarvoor kunnen ze een kaartje meegeven aan het vriendje. 
De pedagogisch medewerker neemt dan contact op met de 
ouders van het vriendje. Onze ‘gasten’ worden vóór 17.00 uur 
opgehaald door hun ouders.

 

SOORTEN OPVANG
Wanneer u uw kind inschrijft kunt u kiezen voor:
• Buitenschoolse opvang inclusief vakantieopvang
• Buitenschoolse opvang exclusief vakantieopvang
• Stucturele opvang 
• Incidentele opvang
• Vakantieopvang

Onder structurele opvang verstaan wij vaste afname van bui-
tenschoolse opvang op vaste dagen tijdens schoolweken en/
of vakanties. Naast de structurele opvang bieden wij ook inci-
dentele opvang. Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden: 
• Het maximum aantal kinderen wordt niet overschreden en
• Het aantal ingeplande pedagogisch medewerkers laat het toe.
• In de incidentele opvang zit geen vaste structuur. Hiervoor 

geldt een ander uurtarief dan voor de structurele opvang. 

OPVANGKOSTEN
• De actuele uurprijzen staan vermeld op branding.tabijn.nl.
• De kosten van incidentele opvang zijn hoger dan die van de 

structurele opvang. 
• Bij inschrijving rekenen wij eenmalig € 15,- inschrijfkosten.
• De Branding kent een jaarlijkse prijsverhoging op indexbasis.
• Voor vragen kunt u contact opnemen met planning.opvang@

tabijn.nl of bel 0251 72 72 84.

Uurtarief    per 01-01-2021 
•	 Naschoolse	opvang		 	 €	7,61		per	uur
•	 Vakantie-opvang		 	 €	7,80	per	uur
•	 Incidentele	opvang		 	 €	7,97	per	uur
•	 Flexibele	jaaropvang	 	 €	8,16	per	uur
•	 Opvang	tijdens	schoolweken	 €	7,80	per	uur

Wanneer	studiedagen	van	de	school	vallen	op	een	dag	waar-
op	de	opvang	geopend	is,	bieden	wij	de	hele	dag	opvang	aan.	
Deze	 uren	 worden	 extra	 in	 rekening	 gebracht.	 Kijk	 voor	 de		
actuele	uurtarieven	op	de	website.

5
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INSCHRIJVEN
Wilt u uw kind inschrijven voor buitenschoolse opvang op 
kindcentrum De Branding? Ga dan naar branding.tabijn.nl en 
vul het inschrijfformulier in. Wanneer er op het moment van 
inschrijven geen opvangplaats beschikbaar is, wordt uw kind 
op de wachtlijst geplaatst. Als er plaats beschikbaar is neemt 
de afdeling planning van Tabijn contact met u op. Broertjes en 
zusjes hebben hierbij voorrang. Zodra bekend is dat uw kind 
geplaatst kan worden, maken we een afspraak voor een ken-
nismaking. Uiteraard is het altijd mogelijk om op afspraak een 
kijkje te komen nemen bij kindcentrum De Branding. Heeft u 
vragen over de plaatsing, dan kunt u contact opnemen met 
planning.opvang@tabijn.nl of via 0251 72 72 84.

OPZEGGEN
Wilt u de opvang opzeggen? Dan dient u dat schriftelijk te doen 
via een e-mail naar planning.opvang@tabijn.nl. Wij hanteren 
een opzegtermijn van 1 maand. 

KINDVOLGSYSTEEM
Voor het volgen van de ontwikkeling van de kinderen maken we 
gebruik van de observatie ‘Algemeen Welbevinden’. De observa-
tie van een kind vindt één keer per jaar plaats, door de toegewe-
zen mentor. Tenminste één keer per jaar worden ouders door  
de mentor uitgenodigd voor een regulier oudergesprek. Bij bij-
zonderheden in de ontwikkeling of signalering van problemen 
worden ouders door de mentor op de hoogte gebracht.

KIDSKONNECT APP
Ouders informeren wij via de KidsKonnect app. Hierin vindt u 
informatie over de opvang, uw contract, en de algemene voor-
waarden. Via de app kunt u uw kind aan- en afmelden en ruilda-
gen aanvragen. Ook kunt u hierin foto’s bekijken of berichten 
versturen. 

OUDERCOMMISSIE 
Elke organisatie in de kinderopvang is wettelijk verplicht om 
een oudercommissie in te stellen. Elke ouder met een kind op 
de buitenschoolse opvang kan lid worden van de commissie. De 
oudercommissie bestaat momenteel uit 2 leden, die minstens 
4 keer per jaar samenkomen voor een overleg met de leiding 
van de opvang. De oudercommissie fungeert als belangenbe-
hartiger, heeft inspraak in belangrijke onderwerpen en speelt 
een rol in de communicatie met ouders. Het doel van de ouder-
commissie is om samen met kindcentrum De Branding de kwa-
liteit van de opvang te borgen en waar mogelijk te verbeteren.

WAT DOET DE OUDERCOMMISSIE?
Kindcentrum De Branding moet de oudercommissie om advies 
vragen wanneer er sprake is van wijzigingen in het kwaliteits-
beleid, pedagogisch beleid, personeelsbeleid of de groepsbe-
zetting. Ouders hebben inspraak in het beleid op het gebied 
van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid. Daarnaast 
hebben ouders een stem bij de vaststelling van openingstijden, 
klachtenregeling of prijswijzigingen. 

5 Informatie voor ouders
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LID WORDEN?
Heeft u een vraag of een opmerking voor de oudercommissie? 
Mail dan naar bsobranding@tabijn.nl. De oudercommissie is al-
tijd op zoek naar nieuwe leden. Interesse? Aanmelden kan via 
hetzelfde mailadres, of meld u aan bij de opvangcoördinator.

LANDELIJK REGISTER KINDEROPVANG
Kindcentrum De Branding staat ingeschreven in het Landelijk 
Register Kinderopvang. Om ingeschreven te staan in het regis-
ter moet de opvang voldoen aan voorwaarden. Deze worden ge-
controleerd door een toezichthouder van de GGD in opdracht 
van de gemeente Bergen. Op de website van het Landelijk Re-
gister Kinderopvang kunt u zien dat kindcentrum De Branding 
als volgt staat ingeschreven: Registratienummer BSO De Bran-
ding Landelijk Register 162166801

HEEFT U EEN KLACHT?
Als ouders, oudercommissie of bedrijven een klacht hebben 
kunnen zij zich wenden tot de groepsleiding, de opvangcoördi-
nator of directie van kindcentrum De Branding. Bent u niet te-
vreden over de afhandeling van uw klacht via de interne klach-
tenprocedure, dan kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan het 
onafhankelijke Klachtenloket Kinderopvang. Een medewerker 
van het Klachtenloket zal uw klacht met informatie, gericht ad-
vies, bemiddeling of mediation proberen op te lossen.

GESCHILLENCOMMISSIE
U kunt ook rechtstreeks een klacht indienen bij de externe en 
onafhankelijke ‘Geschillencommissie Kinderopvang en Peuter-
speelzalen’. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, 
deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een 
bindende uitspraak. Dat betekent dat beide partijen de uitspraak 
moeten nakomen en dat hoger beroep tegen de uitspraak niet 
mogelijk is. In de afgelopen jaren zijn er bij de geschillencom-
missie geen klachten over Kindcentrum De Branding binnenge-
komen. Meer informatie hierover vindt u op: www.degeschillen-
commissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang

7
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In kindcentrum De Branding is ook onze peuteropvang ge-
vestigd. De peuteropvang is geopend van maandag tot en 
met vrijdag. Peuters vanaf 2 jaar kunnen een aantal vaste 
ochtenden komen spelen. Dan maken zij alvast een beetje 
kennis met het leven op de basisschool tijdens gemeen-
schappelijke thema’s. Zo zorgen wij voor een doorgaande lijn 
voor kinderen van 2-12 jaar.

ONTWIKKELING
Door actief bezig te zijn en samen te spelen, stimuleren kinde-
ren hun spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaar-
digheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Zo leg-
gen we binnen onze peuteropvang een stevig fundament voor 
het basisonderwijs. Peuteropvang De Branding werkt met VVE 
programma Uk & Puk. Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 
is het werken volgens een vast dagritme waarbij spraak/taal-, 
reken- en sociaal/emotionele en motorische vaardigheden van 
het kind gestimuleerd worden.

DOORGAANDE LIJN
In een wereld die nooit stilstaat is jezelf ontwikkelen een must. 
Wij geloven dat je dat samen moet doen. Daarom werken we 
nauw samen met de basisschool van uw kind. De school en de 
peuteropvang zijn op de hoogte van elkaars activiteiten en be-
langrijke ontwikkelingen. Op deze manier zorgen we voor een 
doorgaande lijn op drie niveaus: onderwijs, opvang en ouders. 
Zo profiteren de kinderen van een samenwerking op maat!

VEILIGE OMGEVING
Wij bieden kinderen elke dag een veilige omgeving waarin ze 
zich welkom voelen en zichzelf kunnen zijn. We prikkelen hen 
het beste uit zichzelf te halen in uitdagende activiteiten die 
passen bij hun leeftijd en belangstelling. Kinderen krijgen alle 
ruimte om de wereld en hun eigen mogelijkheden te ontdekken. 
Spelen en ontspannen gaan hierbij hand in hand.

PLUSPUNTEN VAN PEUTEROPVANG
• Sociale aspecten als samen spelen en samen delen worden 

dagelijks geoefend.
• Op speelse wijze maken de kinderen kennis met het onder-

wijs, zodat een doorgaande lijn ontstaat bij instroom in de 
kleuterklas.

• Er wordt gebruik gemaakt van het Voor- en Vroegschoolse 
Educatie programma ‘Uk en Puk’ om de kinderen optimaal 
voor te bereiden op de basisschool.

• Bij peuteropvang heeft u recht op Kinderopvangtoeslag.

INSCHRIJVEN
Kijk voor meer informatie over de opvangmogelijkheden op 
www.fortekinderopvang.nl. Hier leest u meer over tarieven en 
inschrijven van uw kind bij peuteropvang De Branding. U kunt 
ook contact opnemen via 0251-65 80 58.

6 Peuteropvang
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