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Welkom bij Vlietkinderen 

Buitenschoolse opvang



2

Welkom! 
Het verhaal van Vlietkinderen gaat over veel meer dan alleen opvang. 

Ons verhaal gaat over ontdekken, ontwikkelen, spelen, groeien, leren en 

ervaren. Over vertrouwen en verantwoordelijkheid. Wij geloven dat goede 

kinderopvang het kind kan verrijken. 

Wat ons betreft dekt het woord opvang de lading niet. Onze kinderopvang 

heeft zoveel meer te bieden dan alleen een onderdak als de ouders naar 

hun werk zijn. Goede kinderopvang kan een positieve bijdrage leveren 

aan de ontwikkeling van kinderen op sociaal-emotioneel, motorisch, 

creatief en cognitief gebied. Verantwoorde kinderopvang zorgt ervoor dat 

al deze ontwikkelingsgebieden elke dag aan bod komen, spelenderwijs en 

onnadrukkelijk. 

 

Alles rond het kind heeft onze aandacht

Op ons lijstje met aandachtspunten: aandacht voor milieu, creativiteit, 

cultuur en sportief bewegen. Dit doen wij, onder andere, door middel van 

een gevarieerd activiteitenaanbod. Ook bij de buitenschoolse opvang van 

Vlietkinderen.

Vlietkinderen is een kinderopvangorganisatie met meerdere locaties in 

Leidschendam-Voorburg en Den Haag (Leidschenveen). Bij een groot deel van 

de basisscholen verzorgt Vlietkinderen de buitenschoolse opvang. Daarnaast 

kunt u bij ons terecht voor vrijwel alle andere vormen van kinderopvang. 
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Naar de basisschool

Uw kind heeft (binnenkort) de basisschoolleeftijd. Misschien heeft u uw 

zoon/dochter al aangemeld bij een basisschool. Weer een stapje verder in 

het leven van uw kind en van u. Misschien maakt u al gebruik van (onze) 

kinderopvang of overweegt u hier gebruik van te gaan maken. Hoe dan ook, 

wij vertellen u in deze brochure van alles over de mogelijkheden van onze 

buitenschoolse opvang (BSO). Of u kiest voor opvang of niet, wij wensen 

u en uw kind(eren) in ieder geval een hele fijne tijd op de basisschool en 

misschien bij een BSO van Vlietkinderen!

Achter in deze brochure vindt u een overzicht van Vlietkinderen BSO locaties 

en de scholen waar wij de kinderen ophalen.



4

Buitenschoolse opvang bij Vlietkinderen, 
wat verstaan wij daaronder?
Opvang ’s morgens voor schooltijd, opvang tussen de middag, opvang 

na schooltijd en opvang tijdens schoolvakanties en overige dagen die de 

basisscholen gesloten zijn, rekenen wij tot buitenschoolse opvang. In deze 

brochure vertellen wij over al die opvangvormen behalve de tussenschoolse 

opvang (TSO), daar hebben wij een aparte brochure voor.

Opvang voor schooltijd: voorschoolse opvang (VSO) 

Met of zonder ontbijt

Moet u vroeg vertrekken naar uw werk? Begint de school eigenlijk net iets 

later dan dat u uitkomt? Dan hebben wij een passende oplossing voor u: 

opvang voor schooltijd. Vraag bij uw locatie, of via onze klantenservice naar 

de mogelijkheden. Uw kind kan thuis ontbijten, maar dit kan natuurlijk ook 

bij ons. Wij bieden deze opvangvorm ook met een gezond en vers ontbijtje 

aan. Vraag er naar op uw locatie. De kinderen kunnen bij ons nog even 

rustig wakker worden, even spelen of een boekje lezen. Wij zorgen ervoor 

dat uw kind op tijd op school is en/of in de klas komt. In overleg met u, 

mag uw kind, als hij/zij er aan toe is, vanuit de opvang zelfstandig naar 

school gaan. Dus, opvang voor schooltijd, uw kind op tijd in de klas en u 

kunt op tijd naar uw werk.

Opvang na schooltijd: naschoolse opvang (NSO) 

Het ophalen

’s Middags na schooltijd staan onze pedagogisch medewerkers bij de 

verschillende scholen in de regio om uw kind(eren) van school op te halen. 

We doen dit lopend, per (bak)fiets of met onze supersonische Stint, een 

elektrische groepsbakfiets. Onze medewerkers zijn herkenbaar aan hun 
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Vlietkinderen uitstraling. Kinderen die het verkeer in gaan krijgen een 

Vlietkinderen-blauw fietshesje  aan. Alles voor zichtbare veiligheid.

Net als thuis

Na een lange schooldag, is er tijd voor ontspanning, vrije tijd. Bij onze 

naschoolse opvanglocaties creëren we een sfeer zoals thuis. We hebben 

een centrale ruimte waar we samen even wat drinken en eten na school 

en onze verhalen vertellen. Daarna gaan de kinderen lekker spelen, 

‘chillen’, samen bakken, koken of huiswerk maken. Er zijn ook altijd leuke 

activiteiten op creatief, cultureel of sportief gebied. Daarover hieronder 

meer. Er wordt ook veel buiten gespeeld. Een kind mag zich ook ‘vervelen’, 

gewoon even lekker niks! Uit verveling worden vaak de meest creatieve 

ideeën geboren, wist u dat? Eigenlijk mag alles en moet niks mits je je aan 

de afspraken houdt, net als thuis dus. 

Een breed georiënteerd activiteitenaanbod

Vlietkinderen heeft een activiteiten coördinator die een compleet aanbod 

samenstelt voor de BSO locaties. Dit aanbod is een aanvulling op de 

activiteiten die onze pedagogisch medewerkers in samenspraak met 

de kinderen ondernemen. De activiteiten coördinator legt contact met 

plaatselijke sportverenigingen, creatieve en culturele organisaties. Samen 

met hen wordt er een programma samengesteld dat bestaat uit workshops 

en clinics. Zo maken uw kinderen kennis met breed spectrum van 

verschillende sporten tot het bespelen van muziekinstrumenten, toneel, 

techniek en nog veel meer. 

Sommige kinderen gaan naar hun ‘eigen’ sportclub of vereniging, die 

brengen we daar dan naartoe. Bij een aantal locaties gaan we ook naar 

zwemles met de kids. Zo halen ze hun zwemdiploma(s) tijdens de NSO-tijd, 

handig toch?! 
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Kinderen praten, denken, beslissen en doen mee!

Wij zijn fan van ‘Kinderparticipatie’! De kinderen bij onze BSO’s hebben een 

stem en die mogen zij laten horen. We vormen ‘kinderraden’. We bespreken het 

activiteitenaanbod met hen en vragen waar hun belangstelling naar uitgaat. 

Ze mogen meehelpen ‘verzinnen’ en bedenken hoe we het gaan uitvoeren. 

Samenwerking met de school 

Het spreekt vanzelf dat wij nauw samenwerken met de verschillende scholen. 

Een goede overdracht en afstemming tussen het team van de school en de 

medewerkers van de buitenschoolse opvang, is reuze belangrijk voor het 

welbevinden van de kinderen, maar ook voor de medewerkers zelf. Een 

aanspreekpunt van beide organisaties vormt de schakel in de communicatie 

tussen beide organisaties. Eenduidigheid in afspraken en aanspreekcultuur is 

belangrijk voor de kinderen. 

Regelmatige trainingen op pedagogisch gebied

Onze pedagogische visie hebben we vastgelegd in ons pedagogisch beleid, 

met daaraan gekoppeld een locatie gebonden pedagogisch werkplan. Vraag 

er gerust naar bij uw locatie. De pedagogisch medewerkers volgen regelmatig 

cursussen en workshops om hun kennis up to date te houden zoals bijvoorbeeld:

• BHV/EHBO

• Video Interactie Begeleiding

• Knap lastig

• Meldcode Kindermishandeling

Kortom onze medewerkers worden zo goed mogelijk toegerust op hun taak. 

Zij worden hierin ondersteund door hun manager. Daarnaast kan er voor 

specifieke pedagogische ondersteuning een beroep worden gedaan op het 
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Pedagogisch Team van Vlietkinderen. Iedere locatie heeft ook een 

eigen pedagogisch werkplan. Het pedagogisch werkplan van de 

locaties kunt u inzien via de locatiepagina op www.vlietkinderen.nl

Vakantie opvang en studiedagen

De opvang is altijd open, ook als de basisschool de deuren sluit voor 

de vakanties of studiedagen (margedagen etc.). Tijdens deze periodes 

zijn wij de hele dag geopend. In vakantieperioden werken we met een 

vakantieprogramma, meestal rond een bepaald thema. We trekken 

af en toe samen op met andere BSO locaties en soms maken we 

uitstapjes. Ook als u normaal gesproken geen opvang afneemt kunt u 

tijdens vakanties terecht bij ons.

Veilig en betrouwbaar

Al onze beroepskrachten hebben natuurlijk een Verklaring 

Omtrent Gedrag (VOG).  Vlietkinderen vindt dit belangrijk vanuit de 

betrouwbaarheid van de kwaliteit die wij leveren. U kunt er vanuit 

gaan dat de opvang bij ons goed geregeld is. Op het gebied van de 

veiligheid zorgen we voor voldoende BHV opgeleide medewerkers. 

Alle locaties werken met een calamiteitenplan en een ontruimingsplan. 

Meerdere keren per jaar wordt er een ontruimingsoefening gedaan.
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Regels en afspraken 

Om alles goed te laten verlopen, hebben we ‘huisregels’ en maken we 

afspraken met elkaar, met de kinderen en met u. We maken bijvoorbeeld 

afspraken over het buitenspelen, het opruimen en hoe we omgaan met elkaar. 

Met u maken we afspraken over het ophalen van de kinderen, over de mate 

van zelfstandigheid, over huiswerk maken en andere belangrijke zaken. Elk 

kind is uniek en gebaat bij een eigen aanpak die bij hem/haar past.

Tijdig afmelden!

Een van de regels is het tijdig afmelden van uw kind als uw kind een dag geen 

gebruik maakt van de opvang of bij ziekte. Doe dit via een berichtje in Mijn 

Vlietkinderen, het ouderportaal. Als kinderen niet worden afgemeld, zullen wij 

dit zien als ‘vermist’ en daar naar handelen. 

Wanneer kinderen niet tijdig worden afgemeld na opgave voor vakantieopvang 

of een extra (studie)dag dan brengen wij deze dag toch in rekening. Dit omdat 

wij onze personeelsplanning hierop afstemmen. 

Extra services:

• Een dagje ruilen (alleen bij de BSO)

• Brengen of halen (sport)clubs

• Zwemlessen 

• Huiswerkbegeleiding

• Vakantieopvang

• Warme maaltijd

• Verlengde openingstijden

Vraag naar de mogelijkheden op uw locatie of via 

Klantenservice@Vlietkinderen.nl / 070 - 317 59 59
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Iedere Vlietkinderen locatie heeft een oudercommissie

Als u nog meer betrokken wilt zijn bij de locatie van uw kind(eren) is de 

oudercommissie misschien iets voor u. U adviseert over de kinderopvang op 

uw locatie en helpt ook samen met ons bij het organiseren van vieringen, 

zoals Sinterklaas, voorleesontbijt, feest op de locatie en ouderavonden. Alle 

locaties van Vlietkinderen hebben een oudercommissie.

Centrale oudercommissie

De leden van de centrale oudercommissie komen regelmatig bijeen. De 

taken en bevoegdheden van de centrale oudercommissie zijn vastgelegd in 

de Wet Kinderopvang en een eigen reglement.

Het doel van de centrale oudercommissie is de gemeenschappelijke 

belangen van ouders en kinderen op centraal niveau behartigen. De 

centrale oudercommissie wordt in ieder geval gevraagd te adviseren over:

• Het bieden van verantwoorde kinderopvang

• Voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid

• Openingstijden

• Spel- en ontwikkelingsactiviteiten

• Klachten en klachtenregeling

De centrale oudercommissie is per mail bereikbaar via:

centrale_ouderraad@vlietkinderen.nl
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Tevreden klanten 

Wij luisteren naar onze klanten, bent u het ergens niet mee eens? Blijf 

er niet mee zitten maar vertel het ons! Samen kunnen we vast een 

oplossing bedenken. Wij staan altijd open voor suggesties ter verbetering 

van onze dienstverlening. Daarom meten wij regelmatig of u en de 

kinderen tevreden zijn met onze opvang. Dit doen we middels een (kort) 

klanttevredenheidsonderzoek. De aandachtspunten die daaruit naar voren 

komen geven ons de benodigde informatie om onze dienstverlening 

te verbeteren en waar mogelijk aan te passen op uw wensen. 

Vlietkinderen is ook aangesloten bij het Klachtenloket Kinderopvang/De 

Geschillencommissie, meer informatie hierover treft u aan op onze website. 

Website en Facebook

Op de website van Vlietkinderen, www.vlietkinderen.nl, kunt u allerlei 

informatie en nieuwsberichten vinden over ons en over zaken die voor 

u belangrijk zijn. Op onze Facebookpagina en via Twitter publiceren wij 

regelmatig foto’s van de activiteiten bij Vlietkinderen locaties.

Vragen?

Voor vragen kunt altijd terecht bij de pedagogisch medewerkers of 

clustermanager van uw locatie of stel uw vraag via klantenservice@

vlietkinderen.nl / 070 317 59 59 (keuze 1).

Samen met uw kinderen maken we iets leuks van de buitenschoolse 

opvang; een fijne, ontspannende aanvulling op de basisschool!

Fijn dat u ons uw vertrouwen geeft.

Vriendelijke groet,

Medewerkers Vlietkinderen Buitenschoolse opvang
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