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gelijk op elkaar afgestemd. Professionele kindgerichte communica-

tie vindt plaats tussen leerkrachten en pedagogisch medewerkers 

na toestemming van ouders. 

Doorgaande lijn
Op Kindcentrum De Duif krijgen kinderen onderwijs en opvang 

van kindprofessionals die samen een team vormen. Ook worden 

de activiteiten in een kindcentrum op elkaar afgestemd. Op deze 

manier zorgen we voor een doorgaande lijn.

Goede start
Op kindcentrum De Duif bieden wij, naast buitenschoolse opvang 

ook peuteropvang aan. De peuters werken hierin veel samen met 

de oudere groepen, waardoor peuteropvang en basisonderwijs 

nog beter op elkaar aansluiten. Zo worden de peuters van de peu-

teropvang bijvoorbeeld uitgenodigd als er een groepspresentatie 

van de kleuters is en komen er basisschoolleerlingen voorlezen. Zo 

wordt de drempel naar groep 1 een stuk lager!

In een wereld die nooit stilstaat, is jezelf ontwikkelen een must. Wij geloven dat je dat samen moet doen. Binnen 

Kindcentrum De Duif wordt het welzijn van kinderen gecombineerd met goed onderwijs en professionele 

opvang onder één dak, binnen één gezamenlijk pedagogisch beleid. Dit zorgt voor een duidelijke samenwer-

king tussen de school, onze buitenschoolse opvang en onze peuteropvang op De Duif. Op deze manier zorgen 

we voor een doorgaande lijn op drie niveaus: onderwijs, opvang en ouders. Zo voelen kinderen zich meer op 

hun gemak, kunnen zij zich beter ontwikkelen en wordt de drempel tussen opvang en onderwijs verlaagd. 

Namens het team van Forte Kinderopvang

Marjolein Ruiter, clustermanager

4 Wie werken er bij de peuteropvang en de BSO? 
5 Praktische informatie

Gezamenlijke visie
Onze visies over onderwijs en opvang sluiten bij elkaar aan: een 

veilige en respectvolle omgeving bieden waarin het kind nieuws-

gierig kan zijn en zijn talenten optimaal kan ontwikkelen. Wij 

bieden uw kind een plek waar het zich thuis voelt, met vriendjes 

en vriendinnetjes kan spelen en mogelijkheden heeft om zich te 

ontwikkelen. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten houden 

rekening met de verschillende behoeften en ontwikkelingsfasen 

van kinderen, zodat elk kind, ongeacht de leeftijd, zich thuis voelt.

Pedagogisch beleid
Op kindcentrum De Duif werken wij met een gezamenlijk pedago-

gisch beleid. Daarin staan de volgende pijlers centraal:

• Respectvol jezelf zijn;

• Presenteren met lef;

• Doelgericht leren en groeien;

• Ruimte voor talentontwikkeling.

Praktische zaken, zoals thema's en activiteiten worden zoveel mo-

2

Ki
nd

ce
nt

ru
m

gi
ds

 2
02

2 
• 2

02
3



OVER FORTE KINDEROPVANG

BSO Activiteiten
Dagelijks bieden wij activiteiten aan op het gebied van koken en 

bakken, creativiteit, sport en spel, techniek en toneel/drama, afge-

stemd op de leeftijdscategorie. Daarnaast maken we gebruik van 

verschillende externe deskundigen voor het geven van workshops. 

Tijdens de schoolvakanties is er een speciaal vakantieprogramma: 

de hele vakantie lang gezellige uitstapjes en bijzondere workshops, 

zodat de kinderen een echt vakantiegevoel hebben.

BSO De Duif biedt
• Voorschoolse opvang vanaf 07.30 uur op maandag, dinsdag, don-

derdag en vrijdag. (Ook mogelijk vanaf 7.00 uur).

• Naschoolse opvang inclusief 12 weken schoolvakantie, of juist 

exclusief 12 weken schoolvakantie, of keuze uit 6, 9 of 12 weken 

vakantieopvang.

• Extra opvang tegen regulier tarief, ook tijdens vakanties en 

studiedagen.

• Zwem-BSO: zwemles tijdens de naschoolse opvang.

• Uniek vakantieprogramma vol coole activiteiten voor een echt 

vakantiegevoel.

• De BSO kan ook gecombineerd worden met BSO 7+: extra ruimte 

om te bewegen met activiteiten speciaal gericht op kinderen van 

7 jaar en ouder!

Groeien doe je niet alleen. Daar heb je anderen voor nodig. Want 

samen weet en kun je meer. Wij werken elke dag samen met kinde-

ren, hun ouders of opvoeders, het onderwijs en andere organisaties 

aan een basis voor het leven. Samen laten we kinderen volledig tot 

bloei komen. En als we dit bereiken, groeien we allemaal.

Veilige omgeving
Wij bieden kinderen elke dag een veilige omgeving waarin ze zich 

welkom voelen en zichzelf kunnen zijn. We prikkelen hen het beste 

uit zichzelf te halen in uitdagende activiteiten die passen bij hun 

leeftijd en belangstelling. Bij Forte krijgen de kinderen alle ruimte 

om de wereld en hun eigen mogelijkheden te ontdekken. Spelen 

en ontspannen gaan hierbij hand in hand. 

Buitenschoolse opvang
Forte Kinderopvang biedt voor- en naschoolse opvang op kindcen-

trum De Duif. De pedagogisch medewerkers verzorgen de dagelijk-

se activiteiten voor alle leeftijden. Tijdens het eten en drinken zitten 

de kinderen zoveel mogelijk samen met hun leeftijdsgenootjes.

• De opvang beschikt over twee grote ruimten die efficiënt en vrolijk 

zijn ingericht. Eén ruimte is ingericht voor de peuteropvang en 

buitenschoolse opvang voor de jongste kinderen. 

• De andere ruimte is speciaal ingericht voor de kinderen van 7 jaar 

en ouder, met uitdagende materialen. 

• Daarnaast gebruiken wij de speelzaal van het kindcentrum om 

lekker te bewegen na schooltijd.

• De buitenschoolse opvang heeft een eigen plein, om te spelen op 

de schommel, op een speeltoestel of in de zandbak.

• En natuurlijk maken de kinderen regelmatig uitstapjes in de om-

geving, zoals naar het bos, het strand of de duinen.
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Peuteropvang De Duif
In kindcentrum De Duif is ook een gezellige peuteropvang van 

Forte Kinderopvang gevestigd. Hier kunnen peuters vanaf 2 jaar 

twee vaste ochtenden komen spelen. De ruimte is ingericht met 

verschillende hoeken waarin de kinderen lekker kunnen spelen of 

zich even terug kunnen trekken. 

Stevige basis
Bij de peuteropvang gebruiken wij het programma Uk & Puk. 

Dat werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van 

jonge kinderen. De medewerkers van de peuteropvang hebben 

een opleiding gevolgd in Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). 

De methode Uk en Puk biedt voor elke ochtend verschillende ac-

tiviteiten voor de ontwikkeling van reken- en taalvaardigheid en 

stimuleert de motorische en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Zo maken kinderen alvast een beetje kennis met het leven op de 

basisschool en wordt de drempel naar groep 1 een stuk lager. Op 

deze manier ontstaat een doorgaande lijn en leggen we binnen 

onze peuteropvang een goed fundament voor het basisonderwijs.

Inge Pereboom

BSO

Peuteropvang

Hanneke Kwakkelstein

BSO

Peuteropvang

Miranda Dekker-Cuyon

BSO

 

Isabel van Oostveen

BSO

Marjolein Ruiter

Clustermanager

July Bosman

BSO

Mary Kruit

BSO

Peuteropvang

Viola Hilbers

Assistent Clustermanager

Irene Kijzers 

BSO

Groepen
Bij de peuteropvang werken we met vaste groepen, namelijk:

• Groep 1: peuteropvang op maandag- en donderdagochtend;

• Groep 2: peuteropvang op dinsdag- en vrijdagochtend;

Als uw kind een VVE indicatie heeft, is het ook mogelijk om in beide 

groepen te komen spelen.

Bovenstaande overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen.

WIE WERKEN ER BIJ DE PEUTEROPVANG EN DE BSO?
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Openingstijden

Opvang Dagen Tijden
Peuteropvang Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 08.30 – 12.30 uur

Voorschoolse opvang tijdens schoolweken  Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 07.30 – 08.30 uur (ook mogelijk vanaf 7.00 uur)

Naschoolse opvang tijdens schoolweken Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag*  14.30 – 18.30 uur

Vakantieopvang Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag** 07.30 – 18.30 uur

Studiedagen inclusief VSO Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 07.30 – 18.30 uur

Studiedagen exclusief VSO Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 08.30 – 18.30 uur

Opvangkosten
• Op de website van Forte Kinderopvang kunt u berekenen wat 

u netto betaalt voor de opvang: www.fortekinderopvang.nl/

wat-kost-het/.

• Voor informatie over de tarieven voor de peuteropvang kunt u 

terecht bij de klantenservice van Forte Kinderopvang: 0251-658058.

• Op de website van de Belastingdienst kunt u een persoonlijke 

proefberekening maken. Hieruit volgt een bedrag dat u terugkrijgt 

van de Belastingdienst in de vorm van kinderopvangtoeslag. Kijk 

ook even op: www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Inschrijven
U vindt het inschrijfformulier voor de BSO of de peuteropvang op 

de website van Forte Kinderopvang. Als u het inschrijfformulier  

(digitaal) invult kunnen wij uw kind inschrijven. Na ontvangst van 

het formulier neemt de afdeling klantenservice contact met u op 

over de plaatsing van uw kind.

Vragen?
Wilt u een rondleiding of heeft u vragen over de opvang op kind-

centrum De Duif? Dan kunt u terecht bij de klantenservice van Forte 

Kinderopvang: klantenservice@fortekinderopvang.nl of 0251-658058.

* Op woensdag vindt de reguliere opvang plaats bij BSO Boekenstein.

** Tijdens vakanties vindt de opvang op woensdag en vrijdag plaats bij BSO Boekenstein. 
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