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Voorstellen!
Locaties
SKE SPRENG! is een kleinschalige, flexibele, betaalbare
opvang met oog voor het individuele kind en het gaat
uit van de mogelijkheden en interesses van uw kind.
Binnen onze organisatie bieden wij kinderopvang voor
kinderen van 0-4 jaar, peuteropvang voor kinderen
2-4 jaar en buitenschoolse opvang aan. Dit allemaal
in nauwe samenwerking met de basisscholen CBS De
Triangel en CBS De Enk. Beide scholen vallen onder
het bestuur VPCO Eerbeek en met één aansturing
voor beide organisaties kunnen wij een passend dag
arrangement bieden voor uw kind! Daarbij vinden wij de
doorgaande lijn van opvang naar school en van school
naar opvang belangrijk met daarbij zoveel mogelijk
vertrouwde gezichten voor de kinderen door de dag heen!
Het team van SKE SPRENG! bestaat uit een vast team
van ervaren professionals. Wij vinden het belangrijk
om de ontwikkeling van uw kind op zijn of haar
niveau te stimuleren. Uw kind wordt uitgedaagd om
talenten te ontdekken en die verder te ontwikkelen.
Binnen onze kinderopvang en peuteropvang gebeurt
dit spelenderwijs; “Samen Spelend leren”! De
Buitenschoolse Opvang is vrije tijd, daarom staat
plezier van de kinderen voorop. Ons motto daarbij
luidt: “niets moet, veel mag!” Om deze kwaliteiten te
kunnen waarborgen hebben wij een aantal spelregels
(aanvullende voorwaarden) binnen onze organisatie.
Die vindt u terug in dit boekje. Handig om te bewaren
en er bij te pakken wanneer nodig.
De uitgebreide documenten vindt u op onze website
www.kinderopvangspreng.nl.

Kinderopvang ’t Sprengetje
Locatie CBS De Triangel
Beethovenstraat 20A
6961BE Eerbeek
0313-656761/06-52832938
kdv@kinderopvangspreng.nl
LRKPnr: 187523022

BSO SPRENG!
Locatie CBS De Triangel
Beethovenstraat 20
6961BE Eerbeek
06-12899173
bso@kinderopvangspreng.nl
LRKPnr: 485321130

Peuteropvang de Sprankeltjes
Locatie CBS De Enk
H.A. Lorentzstraat 3
6961XK Eerbeek
06-28857354 (bereikbaar op maandag-,
dinsdag- en donderdagochtend)
pov@kinderopvangspreng.nl
LRKPnr: 116672900

Sport BSO SPRING!
Locatie CBS De Enk
H.A. Lorentzstraat 3
6961XK Eerbeek
06-28857354
sportbso@kinderopvangspreng.nl
LRKPnr: 898346472

Binnen SKE Spreng! hebben we korte lijnen en werken
we met vaste gezichten. Zo weet u altijd bij wie u terecht
kunt met een vraag of opmerking.
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Contractvormen
en tarieven
Binnen SKE Spreng! Hanteren we verschillende tarieven
gebaseerd op de verschillende opvangvormen.
Alle prijzen zijn inclusief inschrijfgeld, administratiekosten,
voedingskosten (excl. Babymelk), verzorgingskosten,
vervoerskosten, uitstapjes en feestjes.
Voor onze verschillende contractvormen en actuele
tarieven verwijzen we u graag naar onze website
www.kinderopvangspreng.nl .
Uiteraard kunt u ook contact opnemen met onze manager
Kinderopvang via info@kinderopvangspreng.nl of via
mobiel nummer 06-49 22 57 14.

Integraal Kindercentrum en
doorlopende leerlijn

SKE Spreng! streeft ernaar om samen met u als ouder(s)/
verzorger(s) en de basisschool van uw kind(eren) een
doorlopende ontwikkelingslijn te realiseren. SKE Spreng! geeft
invulling aan de doorlopende ontwikkelingslijn door samen met
ouder(s)/verzorger(s) en de basisschool afstemming te creëren
op het gebied van o.a. pedagogische visie, het begeleiden van
kinderen en organisatorische aspecten.
Doordat onze locaties zich binnen de scholen bevinden is er een
intensieve samenwerking.
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De leerkrachten van CBS de Triangel en CBS de Enk worden
door de BSO twee keer per jaar geïnformeerd welke kinderen
er welke dagen opvang bij de BSO afnemen. Deze overdracht
vindt na de zomervakantie en kerstvakanties plaats. Zeker bij
de jongere kinderen is het fijn dat ook bij de leerkracht bekend
is wanneer het kind naar de BSO gaat. De leerkracht kan dan
een rol spelen bij een fijne overdracht naar de BSO. Ouders zijn
zelf verantwoordelijk om de leerkrachten van hun kind(eren) te
informeren als er wijzigingen plaats vinden in de opvangdagen.
Wanneer een kind flexibele opvang afneemt of een dag extra
naar de opvang gaat, zijn ouders verantwoordelijk dit tijdig bij
de leerkracht te melden.
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Inschrijven
Binnen SKE Spreng zijn alle kinderen welkom! Wilt
u er zeker van zijn dat uw kind geplaatst wordt
op de plek en het moment dat het u past, dan is
het belangrijk tijdig in te schrijven. Voor vragen
kunt u altijd contact met ons opnemen of langs
komen. Wij denken dan graag met u mee over de
verschillende mogelijkheden. Via onze website
www.kinderopvangspreng.nl, kunt u uw kind(eren)
digitaal inschrijven. Hier klikt u op de button
‘Inschrijven’. Hierna vindt u het inschrijfformulier.
Na het invullen hiervan klikt u onderaan op
de button ‘Verzenden’. Na ontvangst van het
inschrijfformulier krijgt u per omgaande bericht van
ons. Er zal contact met u worden opgenomen om
een afspraak te maken voor een rondleiding en om
eventuele vragen te beantwoorden.

Vakantieopvang doorgeven
Alle ouders ontvangen een paar weken voor de
betreffende vakantie een mail met daarin een link
naar een digitaal formulier om de opvangwens voor
de vakantie door te geven.
Voor ouders met een 52 weken contract plannen
wij de kinderen het hele jaar in, zowel op het KDV
als op de BSO. Wanneer ouders geen gebruik
willen maken van deze opvang dan kunnen zij
zich afmelden door een reply te sturen op de
mail die gestuurd wordt of het kind/ de kinderen
af te melden via ons ouderportaal. Kinderen van
ouders met een 46 weken contract (of 40 weken
contract die een keer extra willen komen) worden
alleen ingepland wanneer de aanvraag tijdig is
aangevraagd.
Om een goede personeelsplanning te kunnen
maken (en activiteitenaanbod) is het belangrijk dat
we dit tijdig weten.
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Facturering vakantieopvang
Voor de kinderopvang wordt dit ook aan de
schoolvakanties gekoppeld! Kinderen met een
40 weken contract maken alleen tijdens de
schoolweken gebruik van de kinderopvang.
Kinderen met een 46 weken contract hebben recht
op 6 weken opvang tijdens de schoolvakanties. Dit
heeft te maken met de administratieve kant en het
roosteren. Het blijft nog steeds mogelijk om tijdens
de schoolweken vrij te nemen! Deze uren worden
in het ouderportaal bij tijdig afmelden bewaard in
het ruilportje en eventueel in de schoolvakanties
ingezet worden wanneer nodig.

De vakantieopvang wordt gezien als een apart
product. Dit product is alleen beschikbaar in
de vakantieweken. Om ervoor te zorgen dat de
kosten in de vakanties niet ineens heel hoog
worden, betalen ouders elke maand al een deel
van de vakantieopvang (de kosten voor de 6 of 12
vakantieweken opvang worden verspreid over 12
maanden). De betaalde uren per maand vormen
een budget. Wanneer we uw kind inplannen voor de
vakantie gaat er vakantiebudget af. Aan het eind van
het jaar kijken we of u genoeg had aan het budget
of dat u tekort kwam (dit zal eerder voorkomen bij
een 6 weken vakantiecontract dan bij een 12 weken
contract). Komt u tekort dan kijken we naar de ruiluren
die er nog staan, zijn die op dan ontvangt u een

eindfactuur. Op de factuur die u elke maand van ons
krijgt is te zien hoeveel budget er van die maand is
afgehaald. Wanneer er vakantieopvang is afgehaald.
In het ouderportaal kunt u de huidige stand van het
budget zien, dit is bijgewerkt tot de laatst betaalde
maand. Elke maand wordt dit budget aangevuld.
Tijdens vakanties worden er geen uren in het ruilpotje
gestopt, omdat deze uren als vanzelf in het budget
blijven staan en later alsnog ingezet kunnen worden in
vakanties. Tenzij ouders in de vakantieweek afmelden.
Een kind met een 52 weken contract op het KDV staat
een heel jaar ingepland. Aangezien de tijden van de
schoolweken en vakantieweken gelijk zijn hoeft hier
geen verschil in product gemaakt te worden.
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Aanmelden
en afmelden /
extra opvang

Ruilen van dagen
Wanneer uw kind een keer afwezig is worden
deze uren in het digitale ruilpotje gestopt.
Enkele belangrijke punten m.b.t. het
ruilen van uren:
•

Bij het doorgeven van flexopvang
dient u minimaal 2 weken van
tevoren de data door te geven via
het ouderportaal. We behandelen
de aanvragen op volgorde van
binnenkomst. Wanneer de groep
vol zit kunnen wij de aanvraag niet
goedkeuren. Extra opvang (naast uw
basiscontract) kunt u aanvragen via
het mailadres van betreffende locatie.
Mocht u adhoc een keer extra opvang
nodig hebben dan kunt u bellen met de
locatie. Wanneer de groepsgrootte en
kind-leidsterratio dit toelaat is uw kind
welkom!

Afmelden
Bij ziekte of afwezigheid van uw kind
kunt u de afmelding z.s.m. doorgeven
via het mailadres van betreffende
locatie of per telefoon. Bij het niet
tijdig doorgeven worden de kosten
in rekening gebracht. Bij een langere
periode van ziekte kunt u contact
opnemen met directie voor een
regeling.

Opzegtermijn
Er is een maand opzegtermijn. U kunt
schriftelijk via de mail opzeggen
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•

•

•
•

•

Deze uren blijven het gehele kalenderjaar
geldig
Ruiluren worden alleen in het ruilpotje
geplaatst bij tijdig afzeggen van de opvang.
Minimaal 12 uur van te voren. Dit kan via
het ouderportaal en/of door een bericht te
sturen naar de betreffende groep.
Deze uren kunt u inzetten voor extra opvang
op de dagen dat de groepsgrootte en kindleidster ratio het toelaat
Ruildagen kunt u niet eerder dan twee
weken voor betreffende datum aanvragen
Eenmaal ingeplande ruiluren kunt u bij
afzegging niet nogmaals gebruiken, deze
komen dan te vervallen
De ruiluren kunnen niet ingezet worden om
uw kosten te verlagen door bijvoorbeeld de
opzegtermijn te verkorten.

Oudercommissie
In de oudercommissie zitten ouders van de
diverse opvanggroepen. Zij komen minimaal 3
keer per jaar bij elkaar samen met iemand van
directie om mee te praten over beleidsmatige
zaken. Zo worden er punten uit het pedagogisch
beleid besproken en hebben ouders daar een
adviesrecht in. Ook tarieven en openingstijden
zijn voorbeelden waar de oudercommissie een
adviesrecht over heeft. Mocht u ook mee willen
denken/praten dan kunt u een mail sturen naar
oudercommissie@kinderopvangspreng.nl

Weet u ons te vinden?
U kunt ons ook volgen via facebook (@
kinderopvangspreng). Een paar keer per jaar
komt er een informatiebrief uit per mail. Op onze
website www.kinderopvangspreng.nl vindt u onze
beleidsplannen, uitgebreide voorwaarden, GGD
rapportages ed. Daarnaast spreken we u graag
tijdens onze oudergesprekken 1 à 2 keer per jaar.
Tussendoor kunt u altijd een gesprek aanvragen
wanneer er zaken zijn die u graag wilt bespreken.

Ouderportaal
Binnen het ouderportaal kunt u gegevens wijzigen
en heeft u inzicht in facturen e.d.
Het ouderportaal is ontwikkeld om informatie te
delen over de opvang van uw kind(eren) .
U kunt via het ouderportaal:
•
•
•
•

Het opvangrooster van uw kind zien;
Extra opvang aanvragen;
Vakantiebudget inzien;
Jaaropgaven terugkijken.

Wanneer uw kind definitief een plekje bij ons
heeft ontvangt u van ons informatie hoe u kunt
inloggen in het ouderportaal

Klachtenregeling
Heeft u een klacht, dan hopen wij dat u dit
eerst bespreekbaar maakt met de groepsleiding
of directie. Wanneer de klacht niet naar uw
tevredenheid wordt opgelost, verwijzen we u naar
de geschillencommissie. (meer info treft u aan op
onze website).
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