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Dit boekje is van: …………………………………………… 
 
Jouw mentor is: …………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reformatorische Kinderopvang ‘De Benjamin’ Zwijndrecht 
 
Stichting: 
De stichting Reformatorische Peuteropvang De Benjamin is opgericht op  
d.d. 21 oktober 2010 te Nieuwerkerk aan de IJssel. 
Zij staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder 
nummer 51141930 
 
De stichting biedt Reformatorische Peuteropvang en Buitenschoolse Opvang. 
 
LRK nummer Buiten Schoolse Opvang De Benjamin:  
111751299 
 
Rekeningnummer: 
 NL82 RABO 0157 9200 11 t.n.v. De Benjamin Zwijndrecht 
 
Adres:   Swanendrift 78, 3332 RN  
    Tel.: 06-53687303 (tijdens openingstijden) 
 
Website:   www.debenjaminzwijndrecht.nl 
Leidinggevende:  Karinda van Gemerden-Huizer     
E-mail:      leidinggevende@debenjaminzwijndrecht.nl 

http://www.debenjaminzwijndrecht.nl/
mailto:leidinggevende@debenjaminzwijndrecht.nl
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Voorwoord 
 
U heeft de informatiegids in handen van de Buitenschoolse Opvang van de 
Reformatorische Kinderopvang de Benjamin in Zwijndrecht. 
 
Hierin vindt u uitgebreide informatie over wie we zijn, wie we willen zijn en wat 
we kunnen bieden. Dit is zo volledig mogelijk gebeurd. Heeft u toch nog een 
vraag, dan kun u die bij de opvang stellen. 
 
Inmiddels is gebleken, dat de BSO in een behoefte voorziet. Omdat de 
opvang in hetzelfde gebouw gerealiseerd is als waar de kinderen naar school 
gaan, is de aansluiting goed geregeld. 
 
Het bestuur hoopt dat uw kind/kinderen zich in de opvang mag//mogen thuis 
voelen.  
 
Dit alles in de wetenschap dag aan Gods zegen alles is gelegen. 
 
Het bestuur  
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1. Identiteit 

 
De Stichting Reformatorische Kinderopvang De Benjamin heeft als grondslag 
de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God, volgens de 
Statenvertaling, zoals deze is vastgesteld volgens het besluit van de 
Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618-1619. Daarbij 
onderschrijft de stichting geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van 
Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld door voornoemde synode. 
 
In hun handelen, willen bestuur en personeel zich laten leiden door deze 
beginselen. Van ouders wordt, bij inschrijving van hun kind(eren), gevraagd 
deze grondslag te onderschrijven. 
 
De Bijbelse normen en waarden zijn voor ons ook uitgangspunt in levensstijl 
en kleding. Dit geldt ook voor de pedagogische medewerkers, die aan de 
kinderopvang verbonden zijn. 
 
Voor de praktijk geldt dat wij verwachten dat meisjes, moeders en 
leidinggevenden een rok dragen tijdens activiteiten op de kinderopvang. 
 

 
2. Doelstelling 
 
We zien het gezin als de hoeksteen van de samenleving. Naast het gezin is 
er ook de school waarop de kinderen onderwijs ontvangen. Omdat ouders 
niet altijd in staat zijn hun kinderen na schooltijd direct op te vangen, zien wij 
het als onze mooie taak om namens hen voor de kinderen te zorgen. We 
willen hen een warme, veilige en liefdevolle omgeving bieden waar ze zichzelf 
mogen zijn. 

 
 
3. Pedagogisch beleid 
 
Kinderen hebben na een tijd van inspanning een omgeving nodig om te 
kunnen ontspannen. Op onze BSO bieden we na schooltijd een gezellige, 



 

8 
 

sfeervolle omgeving waarin oog is voor alle kinderen. De pedagogisch 
medewerkers zijn er voor de kinderen om te luisteren naar hun verhalen, 
betrokkenheid te tonen en begeleiding te geven waar nodig. 
 
Alle medewerkers werken aan de hand van ons pedagogisch beleid.  
Dit beleid sluit aan bij onze identiteit en de vier opvoedingsdoelen: 

• het bieden van emotionele veiligheid; 

• gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties; 

• gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties; 

• gelegenheid bieden tot het eigen maken van waarden en normen. 
 
Ons pedagogisch beleid is uitgewerkt in een beleidsplan. Wilt u het 
pedagogisch beleidsplan lezen? Vraag ernaar op de kinderopvang of 
raadpleeg het via de website. 
 

 
 
Mentorschap 
Ieder kind krijgt een mentor toegewezen. De mentor is één van de 
pedagogisch medewerkers die het kind één of meerdere keren per week ziet.  
Tijdens het intake gesprek kunt u met de mentor kennismaken.  
 
De mentor houdt het welbevinden van uw kind goed in de gaten. Indien nodig 
bespreekt de mentor bijzonderheden in het welbevinden of de ontwikkeling 
met collega’s. Ook is de mentor voor u als ouder(s) het eerste aanspreekpunt 
als er vragen zijn over de ontwikkeling of het welbevinden van uw kind.  
Zij voert waarschijnlijk ook het intake gesprek met u en uw kind(eren).  
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4. Dagindeling 
 

De buitenschoolse opvang wordt aangeboden tijdens de schoolweken op alle 
schooldagen, te weten maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. 
Voor schooltijd is er opvang vanaf 7.30 uur. De naschoolse opvang start bij 
het uitgaan van de Hellenbroekschool en wordt geboden tot 18.30 uur. 
Wanneer de school vanwege bijzondere omstandigheden op een afwijkende 
tijd uitgaat of gesloten is, wordt er ook op deze uren opvang geboden. 
 

Voorschoolse opvang 
Bij de voorschoolse opvang kunnen de kinderen vanaf 7.30 uur worden 
gebracht. Bij aankomst is er tijd om wat te lezen of een spelletje te spelen. 
Wanneer de kinderen nog dorst hebben, mag er water, melk of thee worden 
gedronken. Vanaf 8.20 uur worden de kinderen van groep 1 en 2 bij hun 
lokaal gebracht. De andere kinderen mogen zelfstandig naar hun klaslokaal 
toegaan. 
 

Naschoolse opvang 
In het volgende schema kunt u de planning van de activiteiten vinden welke 
aansluiten aan de reguliere schooltijden. Wanneer hierin (incidenteel) 
wijzigingen zijn, zullen ook wij onze activiteiten hierop aansluiten. 
 

 
 

Maandag, dinsdag en donderdag: 
  15.00  Inloop/ medewerker haalt de kleuters uit school 
  15.10  Fruit moment, aansluitend worden de activiteiten uitgelegd of 

besproken 
  15.30  De kinderen worden in groepen verdeeld. 

De helft van de kinderen begint met de begeleide activiteit. 
De andere helft vrij binnen- of buitenspel.   

  16.30 Er klinkt een bel signaal. Dit is het teken om buiten op te 
ruimen. 
Alle kinderen komen weer in het lokaal voor een gezonde, 
hartige hap en afsluiting van de dag.  

  17.00 Gelegenheid huiswerk te maken of vrij binnen- of buitenspel. 
  17.30 Einde BSO 
  17.30-18.30 Eventuele extra tijd 
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Woensdag en vrijdag: 

  12.15  Inloop/ medewerker haalt de kleuters uit school 
  12.30  Lunch, zelf meegebracht 
  13.00  Vrij binnen- of buitenspel, afhankelijk van de ophaaltijden kan ook 

eerst begeleide activiteit worden aangeboden. 
  14.30  Fruit moment 
  15.00  Georganiseerde activiteit 
  16.30 Er klinkt een bel signaal. Dit is het teken om buiten op te ruimen. 

Alle kinderen zijn weer in het lokaal voor een gezonde, hartige hap en 
afsluiting van de dag.   

  17.00 Gelegenheid huiswerk te maken of vrij binnen- of buitenspel. 
  17.30 Einde BSO 
  17.30-18.30 Eventuele extra tijd 

 
 

5. Praktische zaken: 
 
Inschrijven 
Wanneer u gebruik wilt maken van de Buiten Schoolse Opvang kunt u 
inschrijven via onze website www.debenjaminzwijndrecht.nl 
Bij de inschrijving kiest u voor de BSO. 
 
Opvanguren 
Wanneer u gebruik maakt van de voorschoolse opvang, brengen wij hiervoor 
altijd één uur in rekening.  
 
Bij de naschoolse opvang geldt per dag een minimum betaling van twee uur. 
 
Extra opvang aanvragen mag altijd, mits er voldoende personeel aanwezig is. 
Graag minimaal 24 uur van te voren aanmelden. Bij een studiedag mogen 
alle kinderen van de BSO van de opvang gebruik maken. Ook op een ander 
moment is het mogelijk om extra opvang aan te vragen. 
 
Contracturen die niet benut worden en wel tijdig zijn afgemeld, kunnen op een 
ander moment in dezelfde maand als ruiluren worden ingezet. 
 
 

http://www.debenjaminzwijndrecht.nl/
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Afmelden 
Wanneer uw kind door omstandigheden (anders dan ziekte) niet naar de 
opvang zal komen, vragen wij u om dit minimaal 2 dagen van te voren aan 
ons door te geven. Na die tijd zijn wij genoodzaakt om de uren toch in 
rekening te brengen.  
Ruilen of afmelden via mail leidinggevendebso@debenjaminzwijndrecht.nl 
 
Juffen 
Op de groep zal altijd een gediplomeerd pedagogisch medewerker aanwezig 
zijn. In de wet staat beschreven hoeveel beroepskrachten minimaal verplicht 
zijn in de kinderopvang. 
Als er maximaal 10 kinderen aanwezig zijn, kan het zijn dat er één juf op de 
groep is. Zodra er meer kinderen zijn, zijn er altijd twee juffen. De maximale 
groepsgrootte voor de BSO is 22 kinderen. 
 
Schoonmaken 
Het is belangrijk dat de opvang en het materiaal schoon blijft. Twee keer per 
jaar, in januari en juni, wordt het materiaal schoongemaakt en krijgt het lokaal 
een grote beurt. We stellen het op prijs als u ons hierbij wilt helpen. 
 
Vakanties en vrije dagen 
De kinderopvang is tijdens de schoolvakanties 
gesloten. De vakanties en vrije dagen vallen samen 
met die van de ds. Abraham Hellenbroekschool. 
Deze staan vermeld op onze website. 
 
Veiligheid en gezondheid 
Om de veiligheid en gezondheid van de kinderen te 
waarborgen is er op De Benjamin een veiligheid- risicobeleid. Deze wordt 
twee maal per jaar gecontroleerd. 
Aan de thema’s wordt aandacht geschonken tijdens de teamvergaderingen, 
zodat de medewerkers alert blijven. Ons veiligheidsrisico beleid is te lezen op 
onze website. 
 
GGD 

mailto:leidinggevendebso@debenjaminzwijndrecht.nl
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In opdracht van de gemeente bezoekt de GGD jaarlijks onze kinderopvang. 
De toezichthouder van de GGD controleert of de papieren in orde zijn en of 
de regels worden nageleefd. 
Het meest recente verslag hiervan kunt u vinden op onze website. 
 
Meldcode en aandachtsfunctionaris 
Op onze Kinderopvang werken wij met de meldcode. De stappen van de 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpen met het signaleren 
en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. 
De voorzitter van het bestuur is tevens aandachtsfunctionaris. 
 
 

6. Informatie en privacy 
 
U heeft recht op informatie over uw kind en recht op privacy. 
Gegevens over uw kind zijn zorgvuldig opgeborgen. 
 
Informatieplicht 
Informatie aan een niet- gezagdragende 
ouder (bijvoorbeeld na een echtscheiding) 
over het kind is volgens de wet verplicht, 
tenzij zwaarwegende belangen van het kind 
zich hiertegen verzetten. 
 
E-mail en privacy: 
Als er informatie over uw kind digitaal verstuurd moet worden zullen we deze 
beveiligd versturen. U krijgt hiervoor dan van ons een wachtwoord. 
 
Foto's 
Tijdens de intake vragen wij of u bezwaar heeft als we leuke foto's van uw 
kind gebruiken, bijvoorbeeld voor in de nieuwsbrief, en het informatieboekje. 
Ook plaatsen we regelmatig foto’s in de beveiligde omgeving van de 
ouderapp. Wij zullen hier zorgvuldig mee omgaan. 
 
De nieuwsbrief ontvangen de ouders die zich daarvoor hebben aangemeld 
via de website. Het informatieboekje is voor de ouders en betrokkenen bij de 

BSO. 
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7. Contact met ouders 
 
Wij hechten veel belang aan contact met u. Door elkaar goed te informeren, 
kunnen wij samen goed voor uw kind zorgen. 
 

 

Ouderapp en ouderportaal 
 

Als kinderopvangorganisatie maken we gebruik van het administratie-
programma Kidsadmin en de hierbij horende ouderportaal en ouderapp.  
Middels het ouderportaal kunt u de gegevens van uw kind inzien en indien 
nodig wijzigen. Ook vindt u hier uw facturen en jaaropgave. 
De ouderapp is een communicatiemiddel waarbij berichten en foto’s kunnen 
worden uitgewisseld. Hier kunt u ook uw kinderen afmelden of ziekmelden. 
 

Aanmaken account: 
Het is van belang dat u allereerst inlogt in het ouderportaal om daar een 
wachtwoord aan te maken. Na de intake ontvangt u van ons een mail met 
de benodigde gegevens hiervoor. 
Als u de link uit de mail opent, kiest u zelf uw wachtwoord. 
U gebruikt hierbij het mailadres wat u bij ons hebt opgegeven. 
De pincode van onze organisatie is 1278. 
 
Hierna kunt u met uw gebruikersnaam en wachtwoord ook 
inloggen op de ouderapp. Deze app is te downloaden in de 
appstore van uw iPhone of iPad. 
 

Via onze website www.debenjaminzwijndrecht.nl is er toegang tot het 
ouderportaal. Dit portaal is op ieder apparaat met internet verbinding te 
bereiken. In de groene balk bovenaan onze website is een inlogknop 
geplaatst. Meer informatie en een handleiding kunt u vinden onder het kopje 
contact – ouderportaal. 
 

 
 

 
 
 
 

http://www.debenjaminzwijndrecht.nl/
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Informatieoverdracht bij plaatsing 
Bij de plaatsing van uw kind willen wij graag de eventuele bijzonderheden 
over hem of haar weten. Dit kan informatie over een allergie voor bepaald 
voedsel zijn, maar ook over het karakter of het gedrag van uw kind. U kunt dit 
aangeven tijdens de intake.  
Tijdens de intake maakt u kennis met de mentor, dit is de pedagogische 
medewerker die verantwoordelijk wordt voor uw kind op de opvang.  
 
Houd ons op de hoogte 
Ook als uw kind de opvang al een tijdje bezoekt, kunnen er belangrijke 
veranderingen plaatsvinden. We horen dit graag van u. 
 
Contact bij brengen en halen 
Als u uw kind brengt (voorschoolse opvang) of haalt (na schoolse opvang), 
zoeken we zo veel mogelijk naar gelegenheid voor het uitwisselen van 
informatie over uw kind. Soms is dit niet direct mogelijk vanwege de aandacht 
die naar de groep moet uitgaan. Wilt u ons toch graag spreken? Geeft u het 
gerust mondeling of via mail aan zodat we met u een afspraak kunnen 
maken. 
 
Nieuws 
Ongeveer vijf keer per jaar ontvangt u van ons een digitale nieuwsbrief. Voor 
deze nieuwsbrief kunt u zich aanmelden op de website. 
 
Website 
Op onze website kunt u actuele informatie vinden over de peuteropvang: 
www.debenjaminzwijndrecht.nl 
 
Contact via e-mail 
Bij verhuizing vragen wij u nadrukkelijk om tijdig u nieuwe woonadres 
doorgeven door een bericht te sturen naar; 
peuterplaatsen@debenjaminzwijndrecht.nl 
t.a.v. Marleen van der Velden 
 
Voor alle voorkomende vragen kunt u contact opnemen via 
leidinggevendebso@debenjaminzwijndrecht.nl 
 

http://www.debenjaminzwijndrecht.nl/
mailto:peuterplaatsen@debenjaminzwijndrecht.nl
mailto:leidinggevendebso@debenjaminzwijndrecht.nl
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Klachten 
U schenkt ons uw vertrouwen en wij doen er alles aan om dit niet te 
beschamen. Gebeurt er toch iets waar u minder tevreden over bent, dan 
nodigen wij u van harte uit dit tegen de leidsters of de leidinggevende te 
zeggen. Als dit niet tot een oplossing leidt, kunt u een klacht indienen. 
Informatie hierover kunt u opvragen bij de kinderopvang. Wij zijn aangesloten 
bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen waaraan 
verbonden is het klachtenloket kinderopvang. 
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8. Oudercommissie 
 
In 2022 is de oudercommissie opgericht. Deze commissie bestaat uit 3 leden. 
Ouders die in de commissie zitting willen nemen, zijn altijd welkom om deze 
wens kenbaar te maken. U kunt contact opnemen met de leden van de 
oudercommissie via oudercommissie@debenjaminzwijndrecht.nl 
 
Doel en werkzaamheden 
De oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders die hun kind brengen bij 
onze kinderopvang. De oudercommissie bewaakt en bevordert de identiteit en 
kwaliteit van de opvang. Dat doen zij door gevraagd en ongevraagd advies uit 
te brengen aan de directie van de opvang. Zij hebben inspraak en adviesrecht 
op beleid en wijzigingen.  
 
Als kinderopvang beschikken we over een pedagogisch beleidsplan. Hierin 
beschrijven wij hoe wij gestalte geven aan onze opdracht om de kinderen te 
begeleiden, te stimuleren in hun ontwikkeling en hen samen met u op te 
voeden. De oudercommissie heeft adviesrecht op wijzigingen in het 
pedagogisch beleid.  
 
Ook is er medezeggenschap over wijzigingen op de groep als tarieven en 
openingstijden. Ook kunt u meedenken bij georganiseerde activiteiten zoals 
ouderavonden en dergelijke.  
 
De oudercommissie vergadert minimaal 3 keer per jaar, zij maken hiervan 
jaarlijks een verslag wat meegenomen wordt in het kwaliteitsonderzoek van 
de opvang door de GGD.  
 

  

mailto:oudercommissie@debenjaminzwijndrecht.nl
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9. Peuteropvang 
 
Op onze locatie wordt ook Peuteropvang geboden. Voor deze opvang wordt 
gebruik gemaakt van dezelfde ruimte als waar de buiten schoolse opvang 
gevestigd is.  
 

10. Aanmelding en inschrijfgeld 
 
Het aanmeldingsformulier kunt u vinden op de website 
www.debenjaminzwijndrecht.nl  
Indien u niet de mogelijkheid heeft om het aanmeldingsformulier digitaal in te 
vullen kunt u een telefonische aanmelding doen door te bellen naar de 
leidinggevende Anita Hoogstrate.  
 
Uw kind wordt ingeschreven na ontvangst van €10,00 inschrijfgeld op 
bankrekeningnummer NL82 RABO 0157 9200 11 ten name van De Benjamin 
Zwijndrecht, onder vermelding van de naam van uw kind. 
Uw inschrijving wordt door ons per e-mail bericht bevestigd. 
 

11. Plaatsing 
 
We streven ernaar om uw kind te plaatsen in de door u gewenste maand. 
Over de precieze datum waarop er plaats voor uw kind is, krijgt u bericht.  

 
12. Betaling 
 
Maandelijks ontvangt u van ons een factuur met de door u (volgens contract) 
afgenomen uren. Onze tarieven worden jaarlijks vastgesteld en zijn vermeld 
op onze website. 
Indien u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, kunt u dit aanvragen 
bij de belastingdienst. Ons LKR nummer is 119822799. 
Voor eventuele vragen kunt u mailen naar 
administratie@debenjaminzwijndrecht.nl 
 

  

http://www.debenjaminzwijndrecht.nl/
mailto:administratie@debenjaminzwijndrecht.nl
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Adressenlijst en personalia 
 
Kinderopvang locatie:  
Swanendrift 78 
3332 RN Zwijndrecht  
Tel.: 06-53687303 (tijdens openingstijden) 
 
Leidinggevende: 
Karinda van Gemerden 
leidinggevende@debenjaminzwijndrecht.nl 
 
Planning: 
Marleen van der Velden 
planning@debenjaminzwijndrecht.nl 
 
Coach: 
Anita Hoogstrate 
coaching@debenjaminzwijndrecht.nl  
 
Financiële administratie: 
Mevr. J.A. van der Wal 
administratie@debenjaminzwijndrecht.nl 
 
Oudercommissie: 
oudercommissie@debenjaminzwijndrecht.nl 
 
Bestuur: 
bestuur@debenjaminzwijndrecht.nl 
 
Leden: 
Dhr. N.J. Teerds  Mevr. G.C. van Hartingsveldt - de Bruin 
Voorzitter    Secretaris 

 
Dhr. A. Aarsen   Mevr. J.A. van der Wal 

Penningmeester 

 
Mevr. H.M. den Breejen - de Kruijf 

mailto:leidinggevende@debenjaminzwijndrecht.nl
mailto:planning@debenjaminzwijndrecht.nl
mailto:coaching@debenjaminzwijndrecht.nl
mailto:administratie@debenjaminzwijndrecht.nl
mailto:oudercommissie@debenjaminzwijndrecht.nl
mailto:bestuur@debenjaminzwijndrecht.nl
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Personeel: 

Karinda van Gemerden – Huizer  Anita Hoogstrate – Bakker  
Leidinggevende    Coach medewerkers en  
Pedagogisch medewerker   VVE kinderen 
      
Rianne den Haan – Elburg   Ineke de Peuter – de Jong 
Pedagogisch medewerker   Pedagogisch medewerker 
 
Hélène Heuvelman   Mareleen v.d. Velden – Koppelaar  
Pedagogisch medewerker  Pedagogisch medewerker 
 
Algemeen mailadres: 
leidsters@debenjaminzwijndrecht.nl 
 
Inval: 
Juf Esther Kraaijeveld – Kardol  
Juf Dirma Priester – de Wit  
Juf Gerita de Ruiter – Booij  
Juf Andrea de Ruiter – van Groningen 
 

 

 
 

 

 Voorschool Peuteropvang Naschool 

Maandag Juf Ineke Juf Rianne   
Juf Marleen 

Juf Hélène 
Juf Ineke 

Dinsdag Juf Hélène Juf Hélène  
Juf Marleen 

Juf Hélène 
Juf Ineke 

Woensdag Juf Ineke Juf Ineke Juf Hélène 

Donderdag Juf Ineke Juf Rianne 
Juf Marleen 

Juf Hélène 
Juf Marleen/Rianne 

Vrijdag Juf Hélène Juf Hélène  
Juf Karinda  

Juf Hélène  
Juf Karinda 

mailto:leidsters@debenjaminzwijndrecht.nl


 

 

 

 

  



 

 

 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Uw advertentie in  
deze infogids?  

 
Neem vrijblijvend 

contact met ons op  
voor informatie  

over sponsoring van 
De Benjamin. 

 
 

 


