
 

 

Locatie specifiek beleidsplan Bellefleur 

Mei 2021 
 
Algemene informatie over het kindercentrum: 
Startjaar:  1995 
Adres:   Eduard van Beinumlaan 66 

3122 TA Schiedam 
Telefoon:  010 - 4718100 of 010 - 4718874 
Website: www.komkids.nl/kindercentrum-bellefleur 
Emailadres: bellefleur@komkids.nl 
  
 
Opvangsoorten en openingstijden 
Hele dag opvang 7.30-18.00 uur 
Extra verlengde opvang is mogelijk vanaf 7.00 en tot 19.00 uur. Deze uren worden apart ingekocht. 
Er is geen minimum aan het aantal kinderen dat gebruik kan maken van deze verlengde opvang.  
Daarnaast bieden we ook flexibele opvang voor overdag tussen 6.30 en 19.00 uur met een minimale 
afname van 5 uur per week. 
 
Er zijn 3 groepen binnen Bellefleur: 

Naam groep  Soort opvang  Leeftijd van  Leeftijd tot  Max aantal 
kinderen  

Samenvoegen 
indien nodig begin 
einde van de dag 

Olifanten Dagopvang,  
Baby groep 

3 maanden  2 jaar  9 Apen 

Apen Dagopvang,  
Baby groep 

3 maanden  2 jaar 9 Olifanten  

Tijgers Dagopvang, 
peutergroep 

2 jaar 4 jaar 16 Apen 

 
Personeel 
We hebben een vast team van enthousiaste medewerkers bij Bellefleur. Er zijn niet meer dan 3 vaste 
pedagogisch medewerkers per groep volgende de wettelijke beroepskrachtkind ratio. Bij vervanging 
proberen wij elkaar zoveel mogelijk te vervangen en vrije dagen/vakanties met elkaar op te lossen. Zo 
proberen we de vaste gezichten te behouden op iedere groep.  
 
Ophalen en brengen 
In verband met het dagritme en de continuïteit op de groepen vragen wij u om de kinderen voor 9.30 te 
brengen en na 16.00 uur op te halen. Mocht u hier een keer van afwijken vragen wij u om dit tijdig te laten 
weten aan de pedagogisch medewerkers op de groep.  
Kinderen die een ochtend opvang hebben worden voor 13.00 uur opgehaald. Kinderen die een middag 
opvang hebben mogen vanaf 13.00 uur gebracht worden. Flexibele kinderen worden de gehele dag door 
gebracht en gehaald. 
 
Ruilen van dagen 
Een ruildag kan aangevraagd worden via Flex, dit moet uiterlijk 5 dagen van te voren en kan uitsluitend in 
dezelfde week.  
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3 uurs regeling 
De wet geeft de mogelijkheid om 3 uur van de beroepskracht kind ratio af te wijken. Binnen de hele 
dagopvang van KomKids maken wij hier gebruik van. Dit ziet er in de praktijk zo uit: tussen 13.00-15.00 
zullen alle pedagogisch medewerkers een uur pauze hebben.  
In de ochtend wijken wij hier vanaf tussen 8.15-9.00. In de middag van 17.00-17.15 Op het moment dat er 
om 17.15 nog afgeweken wordt het beroepskracht kind ratio zal de pedagogisch medewerker langer op de 
groep blijven. Indien mogelijk wordt er gebruik gemaakt van de 2e stamgroep. 
 
Achterwacht 
De achterwacht voor Kindcentrum Bellefleur is Viola. Mocht er een noodsituatie zijn, dan is de 
Locatiemanager ook altijd te bereiken.  
 
Oudercommissie 
Een aantal ouders vormen samen de oudercommissie en denken mee over de verschillende belangen van 
het centrum. Met zo’n 3 tot 5 ouders vertegenwoordigen zij de andere ouders van het centrum. 
 
Vier ogen principe  
Binnen KomKids zijn een aantal uitgangspunten die in acht genomen om het vier ogen principe te kunnen 
hanteren. Op Bellefleur worden deze punten op de volgende manier gehanteerd: 
- KomKids staat voor een open en professioneel werkklimaat waar een lage drempel is om elkaar op 

gedrag en handelingen aan te spreken. In de overlegstructuur wordt dit in de teambegeleiding 
geborgd. 

- Om de rust op de groepen te waarborgen starten en eindigen we zoveel mogelijk in de eigen groep. Er 
is een goede zichtbaarheid in andere groepen. Als het kind aantal dit toelaat wordt er voor gekozen 
om groepen samen te voegen op deze momenten. 

- Bij de inrichting van de locaties en groepen is rekening gehouden met goede zichtbaarheid van alle 
ruimtes.  

- Op haal en breng tijden komen ouders op de groep en zijn zij onze vier-ogen. 
- Tussen 6.30-7.30 zijn de huishoudelijk medewerkers aanwezig.  

 
Communicatie 
De communicatie naar de ouders toe gaat altijd digitaal. Hierbij maken we gebruik van de flex app of 
ouders ontvangen een email. Daarnaast hangen we bepaalde informatie op, op het whiteboard van de 
groepen. Dit om de informatie extra onder de aandacht te brengen en om ouders die minder talig zijn aan 
de hand van de brief de informatie mondeling over te brengen.  
 
(Sociale) media gebruik door kinderen 
Bij de hele dagopvang maken de kinderen alleen gebruik van nieuwe media onder begeleiding van de 
pedagogisch medewerker. Dit gebruik blijft beperkt tot het kijken van een filmpje op de tablet gekoppeld 
aan het thema. In de praktijk zijn deze momenten heel sporadisch en blijven per keer beperkt tot maximaal 
10 minuten. 
 
 

 

 

 

 



 

 

Aanvulling voor Flexibele opvang kindercentrum Bellefleur 
 
Basisvoorwaarden en regels: 
 
Openingstijden 
De openingstijden voor flexibele opvang is 7 dagen in de week  van 6.30 – 19.00 uur. 
 
Feestdagen 
Er is geen opvang tijdens Nederlandse feestdagen. Het kindercentrum is op deze dagen gesloten.  
 
Minimale afname 
Vanuit pedagogisch oogpunt is de minimale contractafname 5 uur per week. Ouders zijn vrij hoe dit in te 
delen op weekbasis (met een minimum van 2,5 uur per dag) zolang  het minimum overeenkomt met de 
contracturen per week  
Aan het eind van het jaar kunt u aan de hand van uw jaaropgave de daadwerkelijk afgenomen uren 
vergelijken met de aan de Belastingdienst opgegeven uren ten behoeve van de Kinderopvangtoeslag. U 
kunt bij de Belastingdienst een eventuele correctie doorgeven (onze financiële administratie maakt graag 
tijd vrij om u hierbij te assisteren). 
 
Flexweb 
Ouders regelen zelf via Flexweb het online registratie systeem van FlexKids de dagen en uren die zij af 
willen nemen met inachtneming van het minimum aantal gecontracteerde uren. Ouders krijgen hiervoor 
een gebruikersnaam en wachtwoord. De dagen en uren staan dan ingeboekt in het systeem. Hier wordt het 
rooster van pedagogisch medewerkers op aangepast. De dagen en uren worden aan de ouders per mail 
bevestigd op dat moment is de plaatsing voor die dag definitief. 
 
Flexweb registratie regels voor de ouder 
Tot 5 werkdagen van te voren kan de ouder de flexibele opvang (momenten) aanvragen, wijzigen, 
annuleren, aanpassen, inboeken (met inachtneming van het minimum aantal gecontracteerde uren) 
Opvang aanvragen op basis van het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt en vol is vol. 
 
Locatie 
Flexibele opvang is alleen mogelijk bij kindercentrum Viola (van 6.30-23.30) en bij kindercentrum Bellefleur, 
alleen flexibele opvang overdag (van 6.30-19.00). 
 
Flexibele opvang 
Overdag elke dag op elke groep 1 vast gezicht. Deze pm-er werkt de standaard dag tijden en is het 
aanspreekpunt van deze dag. Haar collega’s werken hiernaast de eventuele vroege en late dienst. 


