Nieuwsbrief november/december 2019
TARIEVEN 2020
In deze nieuwsbrief de informatie aangaande de tarieven voor 2020.
Jaarlijks worden de tarieven van KDV en BSO geïndexeerd. Het lukt ons dit jaar niet de te hanteren tarieven
gelijk te houden aan de landelijke norm. De landelijke norm houdt rekening met een kostenstijging van 1,8%
terwijl de kosten naar verwachting met 3% zullen stijgen waarbij het voorstel ligt van een loonstijging van
5%. Om dit het hoofd te bieden stellen we voor de tarieven per 1-1-2020 te verhogen naar € 8,35 voor de
dagopvang en naar € 7,25 voor de BSO. Zo kunnen wij blijvend voldoen aan de kwaliteitseisen voortvloeiend
uit de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang, het Besluit Kwaliteit Kinderopvang en de ministeriele
regeling.
De beweegredenen:
De beweegredenen die aangeven dat het voorgestelde besluit een correct besluit is, heeft naast de
indexering grotendeels te maken met de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) die de kwaliteit van de
kinderopvang op termijn moet verbeteren. Het personeelsbestand van Camelot is een vast en hecht team.
Daar waar in het land het een probleem is om goed personeel te krijgen en te houden is het team hier een
constante factor. Keerzijde is dat het personeel in de hoogste schalen van de C.A.O. zit. Relatief gezien
drukken de personeelslasten dan ook meer dan evenredig op de begroting en zullen die hoger liggen dan het
landelijk gemiddelde. Wij denken echter dat we ons gelukkig mogen prijzen met ons team en dat dit het
beste is voor jullie kinderen.
De effecten van het voorgenomen besluit:
Het voorgenomen besluit heeft de volgende effecten: geschoolde medewerkers die blijven ontwikkelen en
gestimuleerd worden, leveren een nóg betere kwaliteit. Deze kwaliteit komt ten goede aan de kinderen. Zo
kunnen zij ontwikkelen in een veilige vertrouwde maar ook vooral uitdagende en stimulerende omgeving.
Nog steeds belangrijk in het geheel zijn de uitgangspunten van de
Wet IKK: de 4 pijlers:
• De ontwikkeling van het kind staat centraal
• Stabiliteit en meer ruimte voor pedagogisch maatwerk
• Veiligheid en gezondheid én
• Kinderopvang is een vak
Met scholing, een dynamisch beleid en het borgen van alle aspecten in het pedagogisch beleidsplan trek je
de kinderopvang naar een hoger niveau. Ook de ouderraad zal blijvend meedenken en betrokken zijn bij de
kwaliteitsbewaking van het pedagogisch klimaat en zo de belangen van de kinderen te behartigen.

BEROEPSKRACHT KIND RATIO, DE DRIE UURS REGELING
Op alle groepen hebben we te maken met de Beroepskracht Kind Ratio, de BKR. Dat wil zeggen dat het
aantal pedagogisch medewerkers wordt ingezet gerelateerd naar het aantal kinderen op de groep. Er mag 3
uur afgeweken worden van de BKR. Dit is vaak in de middag tijdens de pauzes van de medewerkers en aan
het begin van de dag. Dan zijn niet alle kinderen en ook niet alle medewerkers om 7.15u aanwezig dus kan
mogelijk afgeweken worden. Dit geld ook voor het ophalen van de kinderen aan het eind van de dag.
Op maandag, dinsdag en donderdag wordt er, gemiddeld, mogelijk afgeweken van de BKR tussen 7.30u en
8.00u, tussen 13.00u en 14.30u en tussen 17.30u en 18.00u.
Tussen 7.15u en 7.30u wordt niet afgeweken van de BKR. Er wordt ook niet afgeweken van de BKR tussen
8.00u en 13.00u, tussen 14.30u en 17.30u en tussen 18.00u en 18.15u.

Vanaf 7.15u komen de kinderen binnen. Ineke (kantoor) is meewerkend directeur. Samen met de
pedagogisch medewerksters ontvangt zij ‘s morgens de kinderen van de 2 dagopvanggroepen en zal blijven
zolang dat nodig is. Zowel op de Koningskinderen als op de Koningshoed komt de grootste groep kinderen
gemiddeld genomen pas rond 7.45/8.00u binnen. Rond 8.30u zijn de meeste kinderen aanwezig.
(wij hebben geen beleid op binnenkomsttijd of ophaaltijden.)
De kinderen worden op het eind van de dag gemiddeld tussen 17.15u en 18.00u opgehaald. Het aantal
kinderen tussen 18.00u en 18.15u is gemiddeld genomen minimaal en valt binnen de BKR.
Als er op maandag en dinsdag om 18.00u nog kinderen van de BSO zijn, dan gaan de kinderen naar beneden
(dagopvangroep of de gezamenlijke hal) voor het laatste kwartier. Het totaal van het aantal kinderen valt
binnen de BKR.

THEMA VVE UK & PUK / SPELACTIVITEITEN
De laatste maanden van het jaar zijn aangebroken. De thema’s die nu centraal staan zijn natuurlijk
Sinterklaas en vervolgens Kerst.

OUDERRAAD
Als nieuw lid van de ouderraad verwelkomen wij Jolanda Bouman- Broeren. Zij is de moeder van Siem en
Mees.

SLUITINGSDAG 5 mei 2020
Op dinsdag 5 mei is het nationale Bevrijdingsdag. Voor de kinderopvang is dit, eens in de 5 jaar, een CAO
verplichte vrije dag en is Camelot gesloten.
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