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NIEUWSBRIEF

 
Beste ouders,  
de organisatie van een kinderdagverblĳf is een hele uitdaging. 😉  
Het doel van onze organisatie is om alle betrokken partĳen, de best mogelĳke ervaring aan te bieden. 

Deze nieuwsbrief geeft meer uitleg, hoe we een deel van deze organisatie aanpakken:  

1. In welke groep starten kinderen?  
2. Wanneer schuiven kinderen door?  
3. Hoe gebeurt de communicatie hierover?  

Eerste even uitleggen dat er 6 leefgroepen zĳn.  
Per leefgroep spelen kinderen van ongeveer 
dezelfde leeftĳd. 

Samengevat:	  

2 baby-, 2 kruiper- en 2 peuter-groepen 

Op het gelĳkvloers 

‘De Schildpadjes’ en ‘De Schaapjes’  
(Baby-groepen) 

‘De Girafkes’  
(Peutergroep) 

Op de eerste verdieping 

‘De Visjes’ en ‘De Bĳtjes’  
(Kruiper-groepen) 

	 	 	 	  
‘De Vlindertjes’  

(Peutergroep) 

Per leefgroep zĳn 1 voltĳdse of 2 deeltĳdse 
beleid(st)ers aanwezig.  
Zĳ staan vast in een leefgroep. 

Stabiliteit, vaste structuur en de mogelĳkheid van het 
kind tot gewenning en binding zĳn cruciaal. 
Met dit in het achterhoofd, proberen we kinderen te 
verdelen binnen het gebouw.

Leefgroepen

Afhankelĳk van de leeftĳd van uw kind, start men in een 
bepaalde leefgroep: 

Kindjes onder de 12 maanden, starten in  
‘De Schildpadjes’ of ‘De Schaapjes’. 
Kindjes tussen 12 en 18 maanden, starten in  
‘De Visjes’ of ‘De Bĳtjes’. 
Kinderen ouder dan 18 maanden, starten in  
‘De Girafkes’ of ‘De Vlindertjes’. 

👉  Gemiddeld zit een kind een 9-tal maanden per    
leefgroep en doorlopen ze maximum 3 leefgroepen. 

Indien uw kind op latere leeftĳd start (ouder dan 6 
maanden), zal uw kindje mogelĳks minder lang in een 
eerste leefgroep zitten. 

Starten
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Wanneer kinderen naar een andere leefgroep 
gaan, hangt af van een aantal factoren: 

1. Is het kindje klaar,  
voor een andere leefgroep? 

2. Zĳn de ouders akkoord, voor een 
verschuiving naar een andere leefgroep? 

3. Hoeveel nieuwe kindjes starten in het 
kinderdagverblĳf en welke leeftĳd hebben 
deze? 

4. Hoeveel kindjes stoppen met de 
kinderopvang en gaan naar de 
kleuterschool? 

5. Hoe druk is het in het kinderdagverblĳf? 

U voelt aan dat hier de moeilĳkheid ligt in de 
organisatie.  
Er zĳn een aantal factoren die beïnvloeden wanneer 
een kind kan doorschuiven.  
Sommige factoren kunnen ‘ad hoc’ veranderen. 

Een hou-vast regel die we hanteren is:  

Tussen 12 en 14 maanden proberen we baby’s 
naar een kruipergroep te verschuiven. 
Tussen 18 en 22 maanden proberen we naar een 
peutergroep door te schuiven. 

Het belangrĳkste hierbĳ is het nastreven van een 
optimaal welbevinden van het kind én ouders. 
Communicatie is een sleutelwoord. 

Doorschuiven
De Schildpadjes 
07.00 - 18.00 uur 

   

De Visjes 
08.30 -17.06 uur 

De Vlindertjes 
8.24 - 18.00 uur 

DOEL 	  

1. Het welbevinden van kinderen ondersteunen en maximaliseren. 
2. Kinderen blĳven inspireren door leefgroepen aan te bieden op maat van hun kunnen.  
3. Stabiliteit en structuur aanbieden door kindjes voldoende tĳd te geven aan een nieuwe leefgroep. 
4. Goed overleg en communicatie met ouders.

De Schaapjes 
09.06 - 17.45 uur 

  
 

De Bĳtjes 
08.06 -18.00 uur 

De Girafkes 
07.00 - 18.00 uur 

Uiteraard is het bespreekbaar met ouders,  
als er voorkeuren zĳn voor een andere leefgroep. 
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Een overgang naar een andere leefgroep, kan best 
ingrĳpend zĳn voor zowel het kind als ouder.  
Daarom is het onze prioriteit om een groepsverschuiving 
eerst met de ouders mondeling te bespreken. 

Vaak wordt eerst een aantal keer geprobeerd in het 
nieuwe klasje (1-2 dagen per week).  
Er zal zo een zachte overgang worden bekomen, 
waarbĳ het kind en ouders rustig kunnen wennen aan 
de nieuwe omgeving en begeleid(st)er. 

Als de overgang naar een nieuwe leefgroep niet met de 
ouders kan besproken worden,  
zal een informatief bericht (sms) worden gestuurd naar 
beide ouders.  
Hierin zal u kunnen lezen in welke leefgroep uw kind 
vandaag op verkenning gaat, wie de begeleidster is en 
wat de openingsuren zĳn van die leefgroep. 

Het spreekt voor zich, dat een op voorhand en 
rechtstreekse mondelinge briefing met de ouders  
onze voorkeur en streefdoel blĳft. 

Communicatie

Kinderdagverblijf DOREMI is  
11 uur per dag geopend,  

van 07.00 uur tot 18.00 uur. 

Ouders kunnen in alle vrijheid 
bepalen waneer ze hun kind naar 
de opvang brengen en afhalen.  

Wĳ zien het als een meerwaarde,  
dat kinderen bĳ aankomst in hun 
e igen k las door hun vas te 
begeleid(st)er ontvangen worden 
en ’s avonds gedebriefd worden.  

R e k e n i n g h o u d e n d m e t 
bovenstaande én de werkuren van 
het personeel, kan niet vermeden 
worden dat sommige klassen iets 
later open gaan en iets vroeger 
sluiten. 

Als het klasje van uw kind nog 
niet (of niet meer) open is, kan 
u terecht als volgt:  

’s Morgens zĳn vanaf opening 2 
klassen geopend.  
Dit om baby’s en peuters van 
elkaar te scheiden.  
Kindjes jonger dan 18 maanden 
worden liefst ontvangen in de 
baby-klas (De Schildpadjes),  
ouder dan 18 maanden mogen 
naar de peuterklas (De Girafkes). 

Vanaf 08.06 uur gaat op het eerste 
verdiep de kruiper-groep open (De 
Bĳtjes). Kindjes die spelen in de 
klasjes op het eerste verdiep 
mogen hier naartoe gebracht 
worden. 

’s Avonds mogen op het eerste 
verdiep de kindjes van ‘De Visjes’ 
na 16.50 uur afgehaald worden bĳ 
‘De Bĳtjes’. 

Op het gelĳkvloers mogen de 
kindjes van ‘De Schaapjes’ na 
17.30 uur afgehaald worden bĳ ‘De 
Schildpadjes’.  
Alle andere klasjes zĳn geopend tot 
18.00 uur (zie schema p. 2).

Brengen & Afhalen


