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Wie zijn wij?
Stichting Kinderopvang Leiderdorp (SKL) is een 
maatschappelijk betrokken kinderopvangorganisatie. 
Wij bieden kinderopvang in de volle breedte aan. 

Wij leveren onze bijdrage aan de 
ontwikkeling en opvoeding van de 
kinderen die de ouders ons 
toevertrouwen. Daar zit onze 
toegevoegde waarde. Ons 
zorgvuldig ontwikkelde pedagogisch 
beleid biedt hiervoor een stevige 
basis. Hierin komt tot uitdrukking hoe 
wij met kinderen omgaan 
en waarom wij dat zo doen.

Kortom … 
… uw kind is in de beste handen. 
… u betaalt niet te veel. 
… uw kind voelt zich bij ons thuis.

Wij voldoen aan de landelijke ISO-
kwaliteitsnormen voor kinderopvang
Dat blijkt uit ons HKZ-keurmerk. Dit betekent dat we: 
• de zaken intern goed op orde hebben;
• de klant principieel centraal stellen;
• voortdurend werken aan het verbeteren van onze  

zorg- en dienstverlening.

Wat is peuteropvang en VVE-peuterspeelzaal?
De peuteropvang en de Voor- en Vroegschoolse Educatie 
(VVE)-peuterspeelzaal zijn voor kinderen tussen de twee en 
vier jaar. Zij komen maximaal vijf ochtenden per week. 

De kinderen:
• leren andere kinderen en volwassenen kennen;
• ontdekken nieuw speelmateriaal;
• worden in hun (taal)ontwikkeling gestimuleerd. 
Bovendien heeft u tijdens de opvang even tijd voor andere 
dingen. Zoals werk, een studie of iets voor uzelf!

Over de VVE-peuterspeelzaal
Puk en Ko 
Op de VVE-peuterspeelzaal werken 
we met het VVE-programma ‘Puk 
& Ko’. Kinderen doen mee aan 
educatieve programma’s waarbij 
veel aandacht is voor 
taalontwikkeling. Dit geeft de 
kinderen een goede start op de 
basisschool. We kiezen voor een 
gestructureerde aanpak. Om zo kinderen ook op andere 
ontwikkelingsgebieden te stimuleren. Daardoor is de 
VVE-peuterspeelzaal voor alle kinderen een uitdaging. 

Kinderen met een taal- of spraakachterstand krijgen voorrang 
bij plaatsing. 

“Kan ik mijn kind ook één ochtend 
naar de VVE-peuterspeelzaal brengen?” 
Om het programma Puk & Ko goed in te kunnen vullen,  
kunt u uw kind alleen voor minimaal twee 
ochtenden per week inschrijven. 

Voor de peuteropvang krijgt u 
kinderopvangtoeslag
Voor de peuteropvang krijgt u 
kinderopvangtoeslag. 
Dat vraagt u aan bij de Belastingdienst. 

De ontwikkeling
van uw kind  

staat centraal
Puk en Ko geeft
de kinderen een 

goede start!

Krijgt u toeslag? 
Kijk het na op 

www.toeslagen.nl



Hoeveel u krijgt, hangt af van uw inkomen. Ook moet u aan 
een aantal voorwaarden voldoen. Kijk op www.toeslagen.nl. 

Voor de VVE-peuterspeelzalen betaalt u een vast 
bedrag per maand 
Wij krijgen hiervoor subsidie van de gemeente uit het 
onderwijs- achterstandenbeleid. Ouders betalen een vast 
bedrag per maand. Dit kan ieder jaar anders zijn, omdat de 
subsidie ieder jaar opnieuw wordt vastgesteld. Meer 
informatie leest u in ons jaarlijkse tarievenoverzicht. 

Hoe ziet de dag eruit voor de peuters?
Peuters krijgen de kans om met leeftijdsgenootjes te spelen. 
Ze hebben hier veel plezier in en leren van elkaar. Zo 
ontwikkelen ze spelenderwijs hun sociale vaardigheden. 

Op elke groep van maximaal 14 kinderen (op de 
peuteropvang) en 16 kinderen (op de VVE-peuterspeelzaal), 
zijn twee gekwalificeerde pedagogisch medewerkers 
aanwezig. Zij krijgen regelmatig hulp van vaste 
stagiaires. De pedagogisch medewerkers 
stimuleren de ontwikkeling van de kinderen.

Ze doen spelletjes, zingen samen, knutselen en houden 
kringgesprekken. Er is voldoende ruimte om vrij te spelen, 
zowel binnen als buiten. Kinderen kunnen met zand en water 
spelen, klimmen en klauteren, verven en allerlei andere 
activiteiten doen waar thuis soms wat minder tijd of ruimte 
voor is. 

Wat zijn de openingstijden? 
De peuteropvang en VVE-peuterspeelzalen zijn open tussen 
8.00/8.45 - 11.45/13.00 uur. Dit verschilt per locatie. Op de 
locatie voor peuteropvang die open is tot 13.00 uur krijgen 
de kinderen een lunch aangeboden.  

“Ik leer mijn kind zindelijk te worden.  
Helpt de opvang daarbij?”
Bent u al bezig met zindelijkheidstraining? Dan zetten de 
pedagogisch medewerkers deze training op de opvang 
voort. Dit doen zij in overleg met u. 

“Moet ik zelf luiers meegeven?”
Op de VVE-peuterspeelzaal moet u zelf luiers 

meegeven. Op de peuteropvang zijn de luiers  
in de prijs inbegrepen. 

Verandert er iets in uw situatie?
Uw kind krijgt een broertje of zusje. U gaat verhuizen of  
uw gezin krijgt een huisdier. Wij blijven graag op de hoogte 
van informatie die belangrijk is voor een goede opvang van 
uw kind. Wij vinden een goed contact tussen ouders en 
pedagogisch medewerkers dan ook erg 
belangrijk. Tijdens het brengen en 
halen kunt u altijd even praten met 
de pedagogisch medewerkers. 
Daar nemen we graag de
tijd voor! 

Hoe ontwikkelt uw kind zich?
Wij vinden het erg belangrijk dat 
kinderen zich prettig voelen op de opvang. 
Daarom observeert een pedagogisch medewerker elk kind 
minimaal één keer per jaar. Dit is onderdeel van het beleid 
‘welbevinden’. Het resultaat van de observatie vertellen  
we u tijdens een 10-minutengesprek. Daarnaast organiseren 
we één keer per jaar een koffieochtend of ouderavond.

Is uw kind ziek?
Als uw kind ziek is, kan hij/zij niet naar de peuteropvang of 
peuterspeelzaal komen. We kunnen zieke kinderen niet de 
zorg en aandacht geven die zij op dat moment nodig hebben. 
Daarnaast bestaat het risico dat zij andere kinderen aansteken.

Wordt uw kind ziek op de peuteropvang of peuterspeelzaal? 
Dan bellen we u. We vragen u uw kind op te halen. 

Meer weten?
Lees meer over ziek zijn, vaccinaties en medicaties geven in 
het protocol ‘ziekte en ongevallen’. Tijdens het intakegesprek 
krijgt u een korte versie van dit protocol van ons.

Klimmen,
klauteren, 

spelletjes spelen
en samen 

zingen!

Wij vinden een
goed contact 

belangrijk.



Is uw kind aan de beurt voor plaatsing? 
U komt kennismaken
Op het moment dat uw kind aan de beurt is voor 
plaatsing krijgt u bericht van ons Centraal Bureau. 
U maakt vervolgens zelf een afspraak voor een 
kennismakingsgesprek met de pedagogisch 
medewerker van de locatie waar uw kind 
geplaatst is. We nemen dan alle onderwerpen 
met u door die belangrijk zijn voor een goede 
en vertrouwde omgang met uw kind. 
Onderwerpen zoals slapen, eten, een eventueel 
dieet of allergie en belangrijke telefoonnummers 
schrijven we op. 

Uw kind kan wennen
Tijdens het kennismakingsgesprek maken we 
afspraken over de wenperiode. Deze periode 
gaat in vanaf de startdatum van de opvang. 

“Kan mijn kind een keertje extra komen?”
Dat is geen probleem als dat past binnen de 
bezetting en de samenstelling van de groep.  
U betaalt deze extra tijd achteraf.

Wanneer is de opvang dicht?
Zowel de VVE-peuterspeelzalen, als de locaties voor 
peuteropvang zijn gesloten tijdens:
• de officiële basisschoolvakanties;
• feestdagen;
• onze jaarlijkse studiedag. 

U krijgt ieder jaar een overzicht waarop u ziet wanneer  
wij dicht zijn. Zodat u hiermee rekening kunt houden.

Bent u tevreden?
Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de opvang 
van uw kind. Heeft u toch een klacht? Of een idee voor 
verbetering? Laat het ons weten! Lees meer op 
www.kinderopvangleiderdorp.nl.

Wilt u uw kind inschrijven?
Kijk op www.kinderopvangleiderdorp.nl voor meer 
informatie over onze verschillende locaties. Wilt u een 
keertje langskomen om een van onze locaties te bekijken? 
Bel ons dan op 071-5817777.

U kunt uw kind inschrijven voor de voor- en/of  
naschoolse opvang vanaf drie jaar. Dat kan digitaal  
via www.kinderopvangleiderdorp.nl of met een 
inschrijf ormulier uit ons informatiepakket.

Heeft u vragen? 
Bel of mail ons gerust!
Centraal Bureau SKL
T 071 - 5817777 
info@kinderopvangleiderdorp.nl

Heeft uw kind  
een speciaal dieet  

of allergie? 
We schrijven

het op! 

We zorgen ervoor 
dat uw kind zich 
snel thuis voelt.
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kinderdagverblijven
vve-peuterspeelzalen

voor- en naschoolse opvang
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