Bij Vlietkinderen krijgt uw kind iets extra’s mee…
Iets waar je misschien pas later de vinger op kunt leggen, maar wat zeker bijdraagt aan
een gezonde ontwikkeling. Onze pedagogisch medewerkers worden bijgeschoold om de
Vlietkinderen-(pedagogische)kwaliteit te waarborgen.
Samen met u leggen wij de basis voor de opvoeding. We helpen uw kinderen bij hun
ontwikkeling tot sociale volwassenen. Vlietkinderen kinderopvang zorgt ervoor dat alle
aspecten van een complete en stimulerende opvoeding aan bod komen.
Pedagogische kwaliteit, zorgvuldig en verantwoord
 Onze medewerkers worden regelmatig bijgeschoold, onder meer op het gebied
van het werken met baby’s en het vroeg-signaleren van ontwikkelingsproblemen
bij jonge kinderen.
 Wij werken met Video Interactie Begeleiding (VIB). Dit betekent dat onze
medewerkers tijdens hun werk worden gefilmd, waarna de opnames worden
geëvalueerd. VIB heeft een direct positief effect op de dagelijkse interactie met de
kinderen.
 Onze medewerkers gaan altijd uit van de eigenheid van ieder kind, dit betekent;
geen standaard benadering maar respect voor de individuele persoonlijkheid van
úw kind.
Ruimte om te groeien
 Vlietkinderen locaties bieden een uitdagende en stimulerende speel- en
leeromgeving zowel binnen als buiten. Er zijn bijzondere, op de verschillende
leeftijden toegespitste, spelmaterialen en speeltoestellen.
 Wij vinden het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met allerlei vormen
van vrijetijdsbesteding zoals kunst, sport, cultuur, techniek en muziek. Onze
medewerkers begeleiden de kinderen hierbij. Om ons aanbod te completeren
werken we ook samen met externe aanbieders op deze gebieden.
 Onze dag- en peuteropvang locaties werken met ontwikkelingsstimulerende
methoden zoals Uk & Puk, Puk en Ko, Piramide en het Engelstalig programma
EarlyBird.
Alles rond het kind heeft onze aandacht
Op ons lijstje staat onder andere: aandacht voor onze omgeving, creativiteit, cultuur,
sportief bewegen en gezonde voeding. Ook de meer praktische zaken zijn prima voor
elkaar. Van het ontbijt tot de warme maaltijd, van sportclub tot de kappersbeurt, bij
Vlietkinderen kan het. Wij vervoeren de kinderen niet met busjes, maar in onze
herkenbare (elektrische) groeps- bakfiets, de Stint. Veilig en milieuvriendelijk. Wij
werken nauw samen met het basisonderwijs en zorgen voor een goede overdracht.
Veiligheid voorop!
 Vlietkinderen selecteert en screent haar medewerkers uiterst zorgvuldig.
 Elke medewerker heeft natuurlijk een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 Op elke locatie is iemand aanwezig met het diploma Bedrijfshulpverlening (BHV)
en EHBO aan kinderen (EHAK).
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Onze locaties zijn niet voor iedereen toegankelijk; wij werken met tags, een
veiligheidssysteem dat alleen toegang geeft aan ouders/verzorgers, kinderen
(BSO) en medewerkers.
We hanteren het ‘vier-ogen-principe’, er zijn altijd meerdere medewerkers op een
groep.
Onze speeltoestellen worden regelmatig gekeurd door bevoegde instanties.

Vlietkinderen, uw partner voor dag- en peuteropvang, voor- tussen- en naschoolse
opvang en voor opvang tijdens studiedagen en schoolvakanties*.
*U kunt ook vakantie- studiedagopvang afnemen als u (nog) geen vaste klant bij ons
bent.
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