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Voor derde jaar op rij bij de beste kinderopvang organisatie van
Gelderland.
Ook dit jaar heeft VillaDriel meegedaan aan de verkiezing
van de kinderopvang Awards voor De Beste
Kinderopvangorganisatie in 2018. Al onze klanten konden
via internet meedoen aan een klanttevredenheidsonderzoek. Uit de 527 kinderopvang locaties die
deelnamen aan het onderzoek was VillaDriel
genomineerd, net als de 2 voorgaande jaren en togen wij
op 14 september naar de prijsuitreiking in Apenheul. Met
een gemiddelde klanttevredenheid van 8,9 behaalde we
de tweede plaats van Gelderland. We zijn trots dat we nu
al 3 jaar op rij bij de top drie van Gelderland zitten. Alle
ouders bedankt voor jullie stemmen en waardering. Ook het komende jaar zullen we er
alles aan doen om deze klanttevredenheid vast te houden en daar waar mogelijk te
overtreffen.

Fotogalerij van nieuwe kinderen
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Op de KDV Talent Factory zijn begonnen.
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Op KDV VillaHof zijn begonnen
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Op de BSO zijn begonnen

2

Nieuwe medewerkers
Om al die nieuwe kindjes goed op te kunnen vangen hebben we ook de personele
bezetting versterkt. Hoewel ze al een tijdje meedraaien stellen Renate en Lisanne zich
hieronder voor.

Mijn naam is Renate van Hintum-Vissers, 28 jaar, woonachtig in Zaltbommel, getrouwd
met Niek en sinds januari moeder van onze zoon Sem. Ik heb er al een
aantal jaren in de kinderopvang op zitten, toch ben ik er een tijdje uit
geweest omdat ik even toe was aan iets anders. Maar na de geboorte
van Sem begon het weer te kriebelen en wist ik het zeker: ik wil weer
werken in de kinderopvang. En gelukkig kreeg ik die kans, sinds juni
werk ik bij VillaDriel :)
Ik vind het heerlijk om met mensen te werken maar kinderen hebben
toch altijd mijn voorkeur gehad. Ik geniet ervan om te zien dat kinderen
zichzelf zijn, ze zijn onvoorspelbaar en dat maakt elke dag weer anders.
In mijn vrije tijd geniet ik graag van mijn gezin of ben ik creatief bezig,
maar samen met vrienden genieten van een goed gesprek, een film of
een spelletje vind ik ook fijn.

Renate

Graag tot ziens, groetjes
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Hallo beste ouders,

Hallo allemaal!
Mijn naam is Lisanne Bouwmeester, 29 jaar, getrouwd en moeder
van een zoontje van bijna 2 jaar. In 2015 ben ik verhuisd vanuit
Stadskanaal naar Ammerzoden.
Sinds 2008 ben ik werkzaam in de kinderopvang. Binnen de
kinderopvang heb ik op verschillende groepen gewerkt zoals
BSO, peutergroep, dreumesgroep en de peuterspeelzaal.
Het leukste aan het werken in de kinderopvang is dat geen
enkele dag het zelfde is, dat elk kind op zijn of haar eigen manier
ontwikkeld en ik ze daar bij mag ondersteunen.
Mijn hobby’s zijn: creatief bezig zijn, fotograferen en schilderen.
Als u nog vragen heeft hoor ik ze graag!

Groeten,

Lisanne
Nieuwe stagiaires

Hoi!
Ik ben Valerie Essink en ik ben 19 jaar oud. Ik ben sinds februari
eerstejaarsstudent aan de opleiding Pedagogiek aan de HAN in
Nijmegen. Tot januari 2019 zal ik iedere maandag bij Villadriel
stage komen lopen. Ik ben erg enthousiast, zorgzaam en leergierig.
Mijn stage bij Villadriel zal, als eerstejaars, vooral een oriënterende
stage zijn. Ik wil dit jaar de kinderen goed leren kennen en veel te
weten komen over het werk als Pedagoog. Daarnaast zijn mijn
hobby’s muziek luisteren, koken, reizen en leuke dingen met
vrienden doen. Ook pas ik al meer dan twee jaar op drie schattige
kindjes en oppassen is iets wat ik ook heel leuk vind om te doen.
Ik kijk erg uit naar komend jaar!

Valerie
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Onze leidsters worden dagelijks ondersteund door stagiaires, meisjes die gedurende een
schooljaar het vak komen leren. Met ingang van het nieuwe schooljaar hebben we
afscheid genomen van Ilse, Nina en Lisa. Valerie en Maaike hebben hun plaats
ingenomen en hieronder kunt u iets meer over hun lezen.

Hallo allemaal!
Mijn naam is Maaike Coppens, en ik ben 18 jaar oud. Ik woon samen met
mijn zussen, broertje en ouders in Wamel. Ik volg de opleiding
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker aan het Koning Willem I College
in ‘s-Hertogenbosch. Ik vind het erg leuk om buiten te zijn en ga dan graag
wandelen met mijn hond. Ook luister ik erg graag naar muziek.
Ik hoop dat het een gezellige tijd wordt!
Groetjes,

Maaike
Tarieven 2019

Opvangsoort
BSO 52 weken
BSO schoolweken
BSO flexibel
KDV 52 weken
KDV 48 weken
KDV schoolweken
KDV Flexibel

Tarief 2018
6,50
7,15
7,25
6,40
6,50
7,25
7,25
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Tarief 2019
6,80
7,40
7,50
6,80
6,95
7,70
7,75
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Onze nieuwe tarieven voor 2019 zijn bekend. De laatste
prijsverhoging was in januari 2017 en vanwege stijgende
kosten zijn we genoodzaakt om de tarieven dit jaar aan
te passen. Voor de BSO hebben we dit beperkt weten te
houden tot een stijging van ca 4%. Bij het KDV heeft de
overheid strengere regels opgesteld die de kwaliteit van
de opvang moeten verbeteren. Tijdens de opvang moet
er meer personeel ingezet gaan worden, zo is dit jaar
één pedagogisch medewerker nodig om 4 baby’s te verzorgen, in het nieuwe jaar is één
leidster nodig voor maximaal 3 baby’s (stijging van 33%). We hebben besloten om niet
direct alle kosten in het tarief te vertalen, vooralsnog zullen de prijzen voor het KDV met
ca. 7% worden verhoogd. De exacte consequenties van de overheidsmaatregelen op de
kosten zullen we komend jaar evalueren. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de
oude en nieuwe tarieven.

Maar het goede nieuws is dat de overheid erkent dat de strengere eisen leidt tot extra
kosten voor de kinderopvang en dat de overheid hierin wil investeren. De toeslagen gaan
enkele procenten omhoog. In onderstaande tabel staat voor een viertal verschillende
jaarinkomens (gezamenlijk van beide ouders) de kinderopvangtoeslag percentages voor
het 1e kind, dit gaat van 1,8 tot 12,7% omhoog.
Gezamenlijk inkomen
25.000
40.000
65.000
100.000

2018
93,8
83,4
66,9
34,8

2019
95,6
86,8
74,5
47,5

Delta
+1,8%
+3,4%
+7,6%
+12,7%

Voor het KDV gaat het maximale uurtarief waarover kinderopvangtoeslag gekregen kan
worden omhoog naar 8,02 euro/uur. Al onze KDV tarieven zitten onder dit bedrag dus
komen volledig voor kinderopvangtoeslag in aanmerking. Voor de BSO waarin minder
strengere eisen komen gaat echter het maximum uurtarief omlaag naar 6,89 euro/uur.
Het tarief voor het 52 weken BSO contract valt hier onder. De schoolweken en het flexibel
contract zitten hier ligt boven. Over het meerdere krijgt u geen kinderopvangtoeslag.
We hebben de nieuwe tarieven doorgerekend met de nieuwe kinderopvang toeslagen en
zien dat ondanks de prijsverhoging dat de ouders op het KDV netto minder kwijt zijn aan
kinderopvang. In 2018 betalen ouders met een gezamenlijk jaarinkomen van 65.000 euro
voor de opvang netto 2,12 euro/uur, in 2019 zal dit 1,73 euro/uur zijn.

Naast het uurtarief gaan ook de overige kosten
veranderen. De tarieven voor extra transport wordt
gesplitst in transport binnen Kerkdriel en
daarbuiten. De tarieven daarvoor worden
respectievelijk 2 euro en 10 euro per rit. Dit geldt
voor de extra transporten en niet voor het normale
halen en wegbrengen van de kinderen op school.
Het tarief voor een warme maaltijd wordt in 2019
per maaltijd 5,25 euro.
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Ook voor de BSO hebben we de nieuwe tarieven doorgerekend. Heeft u een 52 weken
contract dan bent u netto goedkoper uit. Bij een gezamenlijk jaarinkomen van 65.000 euro
betaalt u in 2018 netto 2,15 euro/uur, in 2019 zal dit 1,73 euro/uur zijn. Bij een flexibel of
of 40 weken contract en een gezamenlijk inkomen van minder dan ca. 50.000 euro per
jaar bent u enkele dubbeltjes per uur duurder uit.

Op basis van aangemelde kinderen plannen we personeel in. Het personeelsrooster
moeten we enkele weken op voorhand opstellen. Wijzigt het aantal aangemelde kinderen
dan kan dit een direct effect hebben op het personeelsrooster. In nood situaties willen we
graag kijken of we kunnen meewerken aan het flexibel doorvoeren van wijzigingen. In het
nieuwe jaar gaan we hiervoor de administratie kosten in rekening brengen.
Roosterwijzigingen die langer dan 1 maand van te voren worden aangevraagd kunnen
verwerkt worden in het personeelsrooster en worden daarom kosteloos doorgevoerd.
Wijzigingen die korter dan 1 maand van te voren worden aangevraagd zullen we 3 euro
per aanvraag als administratiekosten in rekening brengen. De administratiekosten worden
uiteraard alleen in rekening gebracht als de aanvraag gehonoreerd kan worden.
We hebben op de BSO Talent Factory (naschools) nu ruim een jaar gedraaid met allerlei
activiteit zoals sport en spel, koken en knutselen. Hiervoor worden extra kosten gemaakt
zoals materialen en extra begeleiding. Voor de kinderen die gebruik maken van deze
activiteiten zal in 2019 per dag 30 minuten extra voorbereidingstijd in rekening worden
gebracht.

Voor het opstellen van een nieuwe plaatsingsovereenkomst wordt in het vervolg 10 euro
administratie kosten in rekening gebracht.
De hierboven genoemde prijswijzigingen zijn met de oudercommissie besproken en die
heeft een positieve advies gegeven. Mocht u op basis van bovenstaande prijswijzigingen
een contractwijziging door willen voeren met ingangsdatum 1 januari 2019 dan wordt
deze nog kosteloos doorgevoerd.
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Maken van echte
Poefen van Pompons

Algemene mededelingen

• Op de Talent Factory hebben we 2 KDV groepen. Nu is groep 1 voor kinderen van 0 tot
2 jaar en groep 2 van 2 tot 4 jaar. In het vakjargon heet dit horizontale groepen. Per 1
januari (in overleg met oudercommissie) zullen we overgaan naar 2 verticale groepen,
elk groep met kinderen van 0 tot 4. Dit doen we niet alleen omdat bij een verticale groep
de kosten lager zijn, maar ook omdat we met onze verticale groep VillaHof (op de
Hoorzik) hier goede ervaringen mee hebben. De jongste kinderen leren van de oudere
en de oudere leren rekening te houden met de jongsten. Bij het samenstellen van het
dagprogramma zullen tijdens bepaalde blokuren activiteiten worden aangeboden gericht
op de allerkleinsten en voor de peuters. Hierbij zal ingespeeld worden op de specifieke
behoefte en uitdaging zoals ontwikkelingen op het gebied van motoriek, cognitief,
sociaal en emotioneel. Voor aanpassing in pedagogische benadering in hoofdlijnen
hebben wij positief advies van de oudercommissie en zal het plan de komende maanden
verder uitgewerkt worden. Mocht u specifieke eisen en wensen hebben op dit gebied
laat het ons weten.

•

Het klinkt misschien nog ver weg maar de kerstvakantie (24 december 2018 tot 4
januari 2019) zit er al weer aan te komen. Voor de BSO kinderen zouden we graag
vernemen of en op welke dagen u opvang nodig heeft. De KDV kinderen werkt net
anders om, zou u ons kunnen doorgeven als u geen opvang nodig heeft.

• Mgr. Zwijsenschool heeft op maandag 19 november een studiedag. Op 6 december
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hebben beide scholen zoals Zwijsenschool als Meidoorn een vrije dag/studiedag. Dit
betekent dat de kinderen de hele dag vrij zijn. Mocht u deze dagen extra opvang willen
dan kunt u dit aanvragen, de BSO is deze dagen de gehele dag geopend.
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• In de zomervakantie hebben we de tuin opnieuw ingericht. Er is speciale aandacht
besteed aan de veiligheid van de kinderen. Deze was net op tijd klaar voor onze
jaarlijkse BBQ met ouders en kinderen.

•

Op dinsdag 30 oktober was er een ouderbijeenkomst
georganiseerd met alles over Peuterpuberteit. Vragen die
aan bod zijn gekomen zijn: Hoe ga je om met een
driftbui? Je kind beschermen en tegelijkertijd vrijheid
bieden? Duidelijker grenzen stellen? En hoe doen andere
ouders dat?

Ingeborg heeft de tweedaagse cursus
Coach Gezonde Kinderopvang bij Een
gezonde start gevolgd. Op basis van de
opgedane kennis zijn er kleine en grotere
veranderingen doorgevoerd om een
gezondere opvang te bieden. Wij zullen
volgende jaar een ouderavond inplannen
waar u kan komen kennis maken met onze
aanpak. Mocht u hierover vragen hebben
dan kunt u Ingeborg of de leidsters daarop
aanspreken.

• Sandra Karon heeft afgelopen jaar bij

VillaDriel stagegelopen. Vanaf dit
schooljaar gaat ze de BBL opleiding
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker
volgen op het ROC Nijmegen. Dit is een combinatie van studie en werken. Het werken zal
ze doen als pedagogisch medewerker bij VillaDriel. In de vorige nieuwsbrief heeft u al
meer over haar kunnen lezen.

• Het Sinterklaas feest is dit jaar op zaterdag 1 december. Vanwege de groei in het aantal

kinderen zal het feest een andere opzet hebben dan de afgelopen jaren. In groepjes van
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•

5 tot 10 kinderen worden de kinderen bij de Sint geroepen. Ze zullen worden
toegesproken door de Sint. Kinderen t/m groep 5 mogen zich inschrijven tussen 11 en
13:30 uur. Op basis van uw voorkeur worden de kinderen ingedeeld. Voor het aanmelden
krijgt u t.z.t. bericht ( datumprikker), maar reserveer 1 december alvast in uw agenda.

•

Gedurende een aantal maanden zijn we aan het experimenteren met de mogelijkheden
van een ouderlogin. Met deze login kunnen wijzigingen in het rooster worden
aangevraagd en kunnen de eigen gegevens worden onderhouden. De login is
geactiveerd voor alle kinderen die naar de locatie Talent Factory gaan, heeft u nog geen
login ontvangen dan kunt u deze per mail aanvragen bij jos.vanderzanden@villadriel.nl.
Als de ervaringen positief zijn gaan we dit ook uitrollen voor de kinderen op de Hoorzik.

• We krijgen nog steeds vragen over de regels m.b.t. het flexibel aanvragen van extra

• Zoals van ons verwacht wordt zijn wij bezig met allerlei cursussen om onze kennis en
kunde up to date te houden. Ingeborg en Harriette hebben begin dit jaar al een cursus
coachen gehad. Nu zijn Guanita, Corinne, Vivian, Denise, Mariska en Sandra bezig met
de Tink Training, taal interactie met kinderen. Verder zijn Ingeborg, Harriette, Gaby en
Mariska bezig met VVE cursus.

• Op Letten! Op 24 en 31 december zijn wij tot 13 uur open zowel op het KDV als de
BSO.
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dagen en het afmelden. In deze nieuwsbrief willen we opnieuw de spelregels hierom
trend nogmaals duidelijk toelichten. Als u een extra opvang
dag nodig heeft willen we altijd kijken of we dit kunnen
invullen. Hoe eerder u dit kenbaar maakt hoe meer
mogelijkheden we hebben om dit in te vullen.
Personeelsroosters moeten we verplicht minimaal 2 weken
op voorhand vrijgeven en wijzigingen op kortere termijn zijn
alleen in uitzonderingssituaties door te voeren. Het
omgekeerde is ook mogelijk dat een extra aangevraagde
opvang dag om wat voor reden dan ook niet meer nodig is.
Is de afmelding meer dan 2 weken voor de opvang dag dan
kan deze dag kosteloos geannuleerd worden. Let wel op als
dit minder dan 1 maand op voorhand is dan betaalt u nog
wel de administratie kosten van 3 euro. Binnen de 2 weken
wordt de extra aangevraagde uren normaal gefactureerd. Deze regel geldt ook voor de
BSO opvang tijdens vakantieweken.

Verjaardagen dag
Elke maand hebben we weer een verjaardagendag, waarop de verjaardagen van alle
kindjes in die maand gevierd worden. Zie hieronder enkele foto’s van de verjaardagendag
van de afgelopen periode.

Oktober 2018, Nieuwsbrief 33

Foto reportage afgelopen maanden
Knutselwerkjes en knutselen
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Buiten locatie & activiteiten en leuke momenten. Wij hebben afgelopen maanden niet stil gestaan. Wij zijn
meerdere keren bij de bibliotheek op bezoek geweest, maar ook bij de fietsenmaker, de bakker, de kreek,
Zandmeren, Kwekkeltje, Speelland, Sport activiteiten in Rossum, kinderboerderij, Nijmegen 4daagse,
Hopjes in Ammerzoden, Madame Tussauds, Boomgaard Bij Verhoeck, bioscoop, Slinger bos in Rossum,
Monkey Town en nog heel veel meer.

13

Oktober 2018, Nieuwsbrief 33

Brandoefening op de
Talent Factory; gelukkig
was het mooi weer
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Meidoorn kindjes op
bezoek bij VillaDriel,
thema restaurant met
o.a. koekjesbakken
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Op bezoek bij Madam Tussauds
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Plezier voor jong en ……Elwira
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Uitje Speelland
Beekse Bergen
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Halloween 2018

Kindercentrum VillaDriel

Guanita, Harriëtte, Willemien, Rosanne, Wendy, Elwira,
Corinne, Vivian, Gaby, Mariska, Mary, Denise, Renate,
Lisanne, Sandra
Sanne, Anke, Rachelle, Valerie en Maaike.
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Ingeborg en Jos

