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Opvangsoorten:  
Kindcentrum ElisaKids biedt:  

- Hele dagopvang (HDO) 
- Buitenschoolse opvang (BSO) 

BSO is opvang in de ochtend, in de namiddag, op extra vrije dagen van school en tijdens 
schoolvakanties. 

- Verkorte Kinderopvang met VVE (VKV) / Peuterspeelzaal (PSZ) 
Inhoudelijke informatie over de verkorte kinderopvang met VVE kunt u terugvinden in het 
pedagogisch beleidsplan. 
 

Openingstijden:  
De HDO, VKV en BSO zijn geopend van maandag tot en met vrijdag. 
De HDO is biedt opvang van 7:30 tot 18:00 uur. 
De BSO biedt voorschoolse opvang van 7:30 tot 8:30 uur, naschoolse opvang na schooltijd tot 18:00 en 
vakantieopvang van 7:30 tot 18:00 uur. Er bestaat bij HDO en BSO de mogelijkheid om extra opvang af te 
nemen vanaf 7:00 of tot 18:30 uur. 
De VKV is geopend van maandag tot en met vrijdag. Zij bieden op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag opvang van 8:30 tot 11:30 uur en van 12.30 tot 15.30 uur; op woensdag van 8:30 tot 12:30 uur. U 
kunt met een indicatie extra spelen of leren van het CJG, 3 of 5 dagdelen afnemen. 
 

Informatie over de stamgroepen 

Naam 
groep 

Soort 
opvang 

Leeftijd 
vanaf 

Tot Maximaal aantal 
kinderen 

Samenvoegen met 

Verticale 
groep 

HDO 0 4 12 Voegen alleen samen met 
HDO en BSO waar nodig of 
in vakanties. 

Berenboot 1 VKV 2 4 16 Berenboot 2 

Berenboot 2 VKV 2 4 16 Berenboot 1 

Stamgroep 1 BSO 4 13 21 Stamgroep 2 

Stamgroep 2 BSO 4 13 21 Stamgroep 1 

 
3-uurs regeling 
HDO 
Bij de HDO wordt er tijdens de pauzes van de Pedagogisch Professionals afgeweken van de 
beroepskracht-kindratio. Dit vindt plaats tussen 12.15-15.15 uur. Beide Pedagogisch Professionals nemen 
in deze periode één uur pauze. Daarnaast wordt er aan het begin (8:30 tot 9:00 uur) en einde van de dag 
(17:00 tot 17:30 uur) afgeweken.  
 
BSO 
Op reguliere dagen wordt er geen gebruik gemaakt van de 3-uurs regeling. Tijdens de schoolvakanties 
bestaat de mogelijkheid dat er gebruik gemaakt wordt van de 3-uurs regeling. Hier zullen wij mogelijk 
gebruik van maken tussen 8.00-9.00 uur, 13.00-15.00 uur en 17.00-18.00 uur. Binnen deze tijden wordt er 
met minimaal de helft van het aantal vereiste medewerkers gewerkt. 

http://www.komkids.nl/ElisaKids


VKV 
Bij de VKV is er geen sprake van de 3-uurs regeling. 
 
Achterwachtregeling 
Op de dagen dat ElisaKids is geopend, zijn de HDO, VKV en BSO elkaars achterwacht. Ook geldt de 
Elisabethschool als onze achterwacht. 
 
(Sociale) media gebruik door kinderen 
Bij kindcentrum ElisaKids volgen we het beleid van KomKids. Het gebruik van sociale media is in de 
huidige maatschappij niet meer weg te denken. Dit houdt in dat bij de BSO van ElisaKids er gebruik 
gemaakt kan worden van televisie (film kijken) en mobiele telefoons. Er is met de kinderen gesproken 
over de afspraken die hiervoor gelden. Kinderen mogen (na overleg met de PP’er) een half uur op hun 
mobiele telefoon om spelletjes te spelen of muziek te luisteren. Op die manier willen wij de kinderen 
tegemoet komen in het huidige gebruik van sociale media. 
 
(Sociale) media gebruik door kindcentrum ElisaKids  
Kindcentrum ElisaKids maakt ook gebruik van (sociale) media om ouders te informeren over activiteiten 
en andere aangelegenheden die plaatsvinden binnen ElisaKids. Wij gebruiken hiervoor het ouderportaal. 
Deze digitale omgeving is voor iedere ouder toegankelijk via een persoonlijke inlog. Derden kunnen hier 
geen toegang tot verkrijgen. Daarnaast wordt  er tijdens de intake aan ouders gevraagd of eventuele 
leuke foto’s van hun kind gebruikt mogen worden voor de website (www.komkids.nl), brochures, 
krantenartikelen en andere informatie ten behoeve van informatievoorziening van en over KomKids of 
verstuurd mogen worden per post of per e-mail aan andere ouders binnen KomKids.  
 
Oudercommissie:  
Kindcentrum ElisaKids vindt het van belang dat  zij en ouders een goede en open samenwerking hebben. 
Wij hechten waarde aan de medezeggenschap van ouders. Om deze medezeggenschap vorm te geven, 
wordt er binnen het kindcentrum ElisaKids gewerkt met een oudercommissie. Binnen de 
oudercommissies zijn er clusters gevormd. Kindcentrum ElisaKids is een cluster samen met De Kleine 
Machinist. Het doel van de oudercommissie is dat we alle ouders proactief kunnen raadplegen en 
informeren rondom beleidsmatige processen.  
 
Samenwerking met de bijzondere BSO’s:  
In de schoolvakanties werkt de BSO van ElisaKids samen met BSO De Grote Machinist. Dat kan betekenen 
dat ze een gezamenlijk programma hebben, soms op één locatie samenvoegen. 
 


