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Kinderdagverblijf Villa Zeezicht 
 

Openingstijden 

Villa Zeezicht is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.00 uur tot 18.00 uur. 

Later ophalen, tot 18.30, uur is incidenteel of structureel mogelijk tegen een kleine meerprijs.  

 

Het gebouw 

Villa Zeezicht bestaat sinds januari 2005. Het kinderdagverblijf is samen met de buitenschoolse 

opvang gevestigd in een speciaal voor de kinderopvang ontworpen gebouw. De ‘Villa’ ligt vlakbij het 

strandje aan het Gooimeer in Muiderberg. Vroeger was dit de Zuiderzee, vandaar de naam Zeezicht. 

De benedenverdieping van Villa Zeezicht bestaat uit een speelgang en drie verticale groepen voor 

kinderen van 0 tot 4 jaar. Iedere groep heeft een eigen slaapkamer en een eigen sanitaire ruimte.  

Alle groepen hebben openslaande deuren die uitkomen in de tuin. De tuin bestaat deels uit 

bestrating en deels uit gras. In de ochtenduren kunnen de grotere kinderen gebruik maken van het 

BSO plein. Lekker fietsen, ravotten, met de bal spelen of een activiteit doen. 

 

De groepen van Villa Zeezicht 
KDV Villa Zeezicht Groepssoort Groepssamenstelli

ng op dit moment 

Capaciteit qua cm2 Maximale 

groepsgrootte 

Bijzonderheden 

Groen 0-4 jaar * 12 12 12 In de categorie van 0 tot 4 jaar 

mogen 2 beroepskrachten max. 12 

kinderen opvangen. 

Blauw 0-4 jaar * 12 12 12 In de categorie van 0 tot 4 jaar 

mogen 2 beroepskrachten max. 12 

kinderen opvangen. 

Rood 0-4 jaar * 12 12 12 In de categorie van 0 tot 4 jaar 

mogen 2 beroepskrachten max. 12 

kinderen opvangen. 

De Krullevaar 2-4 jaar 16 16 16 Peuterspeelzaalgroep 

Totaal - 52 52 52 - 

*Groep samenstelling verticale groepen (0-4 jaar): aantal kindplaatsen zoals nu wordt gewerkt= Het uitgangspunt is 12 kinderen met 2 

pedagogisch medewerkers, maar dit kan wijzigen als de groepssamenstelling verandert. Is afhankelijk van het aantal 0/1/2/3 jarigen 

conform BKR, waarbij het aantal 0 jarigen een zwaartefactor in de berekening bevat. 

Capaciteit qua m2: aantal kindplaatsen wat mag volgens de vierkante meters. Wanneer groepen worden opgehoogd zal dit echter niet 

hoger zijn dan de maximale groepsgrootte. We zullen dit dan uiteraard ook aanpassen in het werkplan, de risico inventarisatie en 

bespreken met de oudercommissie. 52 = aangevraagd en goedgekeurd voor LRK. 

 

Samenvoegen van groepen 

Op woensdag voegen de Rode en Groene groep samen. Op vrijdag voegen de Groene groep en de 

Blauwe groep samen. Van elke groep gaat er één pm-er mee en er zijn in totaal niet meer kinderen 

dan de BKR toelaat. Mochten er meer kinderen zijn dan de maximale groepsgrootte splitsen de twee 

groepen op in hun normale stamgroep en wordt er extra personeel ingezet om te voldoen aan de 

BKR. 

 

Open deuren beleid en activiteiten buiten de stamgroep 

Het zou voor kunnen komen dat de kinderen van de rode groep, de groene groep en de blauwe 

groep bij elkaar op bezoek gaan om te spelen. Ook komt het voor dat er tijdens een activiteit van 

deze groepen een deel van de kinderen buiten of in de hal speelt en een deel binnen op de groep. In 

beide gevallen kan het zijn dat de beroepskracht-kind ratio (BKR) afwijkt. Het komt bijvoorbeeld voor 
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dat van alle drie de groepen één KDV-medewerker met 25 kinderen buiten aan het spelen zijn terwijl 

de andere drie pedagogisch medewerkers op hun eigen groep met een klein groepje jongste 

kinderen binnen blijven. De totale BKR van Villa Zeezicht blijft wel altijd van kracht.  

 
Bijzonderheden groepen 
De Krullevaar 
De Krullevaar is een peuterspeelzaalgroep in kinderdagverblijf Villa Zeezicht. De werkwijze van de 
peuterspeelzaalgroep is op sommige vlakken anders dan die van de kinderdagverblijfgroepen. In het 
algemene pedagogisch beleidsplan staan deze verschillen, daar waar nodig, benoemd. 

 
De peuterspeelzaalgroep is VVE-gecertificeerd. Dit betekent dat er naast regulier geplaatste kinderen 

ook kinderen mogen komen die vanuit de gemeente een VVE indicatie hebben. 

Zoals omschreven in het algemene pedagogische beleid werken wij op de VVE gecertificeerde 

peuterspeelzaalgroepen met Uk & Puk.  

Uk & Puk bestaat uit tien thema’s: 

Welkom Puk!, Wat heb jij aan vandaag?, Eet smakelijk!, Dit ben ik!, Reuzen en kabouters, Regen, 

Hatsjoe!, Knuffels, Oef, wat warm!, Ik en mijn familie. Al deze thema’s komen in 2020 aan bod. 

De keuze van de Puk thema’s is gebaseerd op de seizoenen en op de start van het nieuwe schooljaar 

(welkom Puk in september).  

 

De manager kinderopvang 

Marielle Kool is manager kinderopvang van Villa Zeezicht. Zij is bereikbaar op 06-86817635 of per 

mail op: m.kool@skbnm.nl 

 

Wil je iets bespreken met Mariëlle? Schroom niet en spreek haar aan als je bij Villa Zeezicht bent!  

 

Het vier-ogen-principe bij Villa Zeezicht 

Het vier-ogen-principe houdt in dat een medewerker door een ander volwassene gezien of gehoord 

kán worden. Het geldt wettelijk alleen voor groepen met kinderen tot 4 jaar. De SKBNM past het toe 

op alle leeftijden. Door het ‘open deurenbeleid’ van de SKBNM zijn groepen met elkaar verbonden 

en zijn medewerkers gewend bij elkaar in en uit te lopen. Op die manier hebben de medewerkers 

vrijwel altijd zicht op elkaar. Bij Villa Zeezicht zit er glas in wanden tussen gang en groep, ook in de 

deuren en maken de medewerkers in de slaapkamers gebruik van babyfoons met camera.  

 

Jaarlijks wordt per locatie met de oudercommissie doorgenomen hoe het vier-ogen-principe wordt 

toegepast. De manager kinderopvang maakt met de ouders een afweging tussen de maatregelen die 

nodig zijn voor de veiligheid van de kinderen, de effecten op de pedagogische kwaliteit en de kosten 

die uit de maatregelen voortvloeien. 

Naar aanleiding van de gesprekken met de oudercommissie is tot het volgende aanvullende beleid 

besloten: 

- Op een locatie waar volgens de wettelijke regeling op een bepaald moment met één pedagogisch 

medewerker gewerkt mag worden is tijdens openen en sluiten altijd een tweede volwassene 

aanwezig (het tweede paar ogen) of de groep wordt samen gevoegd met een andere groep 

(bijvoorbeeld op woensdag en vrijdag of tijdens vakantiedagen).  

- Op een locatie die uit twee of meer groepen met dezelfde openingstijden bestaat, mag een 

pedagogisch medewerker alleen op de groep staan, mits de (halve)deur naar de buurgroep, de 

gang, de hal open staat en daar een volwassenen aanwezig is.  

mailto:m.kool@skbnm.nl
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- Op advies van de OC hebben de slaapkamers een babyfoon met camera. Vanaf het moment dat 

een kind in de slaapkamer is staat de babyfoon aan. 

 

Achterwachtregeling 

Op de kleine KDV locaties wordt er niet alleen geopend of afgesloten. Dit maakt een 

achterwachtregeling overbodig. 

 

De Oudercommissie en de Centrale Ouderraad 

Ouders die graag willen meepraten over het beleid van hun kinderdagverblijf, kunnen lid worden 

van de oudercommissie. De oudercommissie bestaat minimaal uit 2 leden en overlegt met en 

adviseert de manager kinderopvang van het kinderdagverblijf over zaken die direct van invloed zijn 

op de kinderen. Oudercommissieleden ondersteunen hun kinderdagverblijf ook bij activiteiten zoals 

het zomerfeest.  

Bij voorkeur vaardigt elke oudercommissie een lid af naar de Centrale Ouderraad (COR) van de 

SKBNM, waarin bijna alle oudercommissies vertegenwoordigd zijn. De COR-leden adviseren de 

directie van de SKBNM gevraagd én ongevraagd over onderwerpen die betrekking hebben op de 

voorwaarden waaronder en de wijze waarop hun kinderen worden verzorgd en opgevoed, zoals het 

pedagogisch beleid, het kwaliteitsbeleid, de uurtarieven en nieuwe diensten. 

 

Halve dagopvang (geldt alleen voor de kinderdagverblijfgroepen) 

Op woensdag en vrijdag is het mogelijk om op een kinderdagverblijfgroep een halve dag opvang af te 

nemen. Voor kinderen tot twee jaar hanteert de SKBNM een minimale afname van twee (halve) 

dagen per week. De tijden voor een ochtend opvang zijn van 8.00 tot 13.00 uur; de tijden voor een 

middag opvang zijn van 13.00 tot 18.00 uur. 

 

Dagen ruilen (geldt alleen voor de kinderdagverblijfgroepen) 

Neem je in een bepaalde week de opvangdag(en) van je kind niet af, dan mogen de niet afgenomen 

dagen geruild worden voor extra dagen in de week vóór of de week ná de niet afgenomen dagen.  

Het ruilen van dagen is een service en is altijd afhankelijk van beschikbaarheid. Het aanvragen van 

een ruildag of ruildagen doe je gemakkelijk via het Ouderportaal. Een ruildag kan bij 0-2 jaar alleen 

op de eigen stamgroep plaatsvinden. Bij 2-4 jaar kan er ook gekeken worden naar de BKR van de 

naastgelegen groep, en kan alleen als ouders tekenen voor een verklaring plaatsing op 2e stamgroep. 

 

Extra dagen opvang 

Bij twee ochtenden op de peuterspeelzaalgroep per week kan er twee keer per jaar (naar ratio) een 

gratis ochtend afgenomen worden. Daarnaast is het bij zowel de kinderdagverblijfgroep als de 

peuterspeelzaalgroep mogelijk Incidenteel een extra dag opvang af te nemen wanneer de 

groepsgrootte op de gewenste dag dat toelaat. Een extra dag kan bij 0-2 jaar en op de 

peuterspeelzaalgroep alleen op de eigen stamgroep plaatsvinden. Bij 2-4 jaar kan er ook gekeken 

worden naar de BKR van de naastgelegen groep, en kan alleen als ouders tekenen voor een voor een 

verklaring plaatsing op 2e stamgroep. De aanvraag van een extra dag doe je bij het kinderdagverblijf 

via het Ouderportaal en bij de peuterspeelzaalgroep bij een pedagogisch medewerker van de groep. 

Bij afname van een extra dag teken je voor facturering van het extra dag tarief.  
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Aanmelden/Afmelden 

Komt je kind een dag of dagen niet? Dan kan je dit doorgeven via het Ouderportaal. Daarmee maak 

je het voor een andere ouder mogelijk om een extra dag af te nemen of een dag te ruilen. 

Per 1-1-2020 worden bij de kinderdagverblijfgroepen de contracturen voor vakantiedagen omgezet 

in een vakantietegoed. Dit vakantietegoed kun je inzetten wanneer daar behoefte aan is; op de vaste 

dagen in schoolvakanties, op andere dagen in schoolvakanties en/of op extra dagen buiten vakanties.  

Om het vakantietegoed in te zetten en opvang af te nemen, moeten je je kind aanmelden in de 

reguliere schoolvakanties. Wanneer het vakantietegoed verbruikt is, kunnen desgewenst extra dagen 

worden aangevraagd tegen het extra dag-tarief.  

 

Handige links en contactgegevens 

 Voor het maken van een afspraak met een van onze opvoedcoaches: mail naar 

opvoedcoaches@skbnm.nl 

 Bij klachten of suggesties: meer info op www.skbnm.nl/over-skbnm/klachtensuggesties 

 Voor het wijzigen van de opvangdagen: vul het formulier in op 

www.skbnm.nl/wijzigingsformulier 

 Voor vragen over de planning of kinderopvangtoeslag: mail naar planning@skbnm.nl 

mailto:opvoedcoaches@skbnm.nl
http://www.skbnm.nl/over-skbnm/klachtensuggesties
http://www.skbnm.nl/wijzigingsformulier
mailto:planning@skbnm.nl

