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Kinderdagverblijf Ravelijn  
 

Openingstijden 

Kinderdagverblijf Ravelijn is op alle dagen geopend van 8.00 uur tot 18.00 uur.  

Peuterspeelzaalgroep Peuterlinde is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.30 uur tot 11:45 

uur. 

 

Het gebouw 

KDV Ravelijn is gehuisvest in de voormalige basisschool Kinderrijk. Het KDV heeft 4 groepen (waarvan en 1 

peuterspeelzaalgroep) en deelt het pand met BSO Ravelijn. Samen maken zij gebruik van de 

activiteitenruimte, de (speel)keuken en het buitenspeelterrein.  

 

De groepen van KDV Ravelijn  
KDV Ravelijn Groepssoort Groepssamenstelling 

op dit moment 

Capaciteit qua m2 Maximale 

groepsgrootte 

Bijzonderheden 

Pimpelmezen 0- 4 jaar * 12 14 14 woe/ vrij halve groep. 

Goudvinken 0-4 jaar * 16/12 16 16 Groepsgrootte op di, do 16 kinderen, 

woe/ vrij halve groep. 

Peuterlinde 2-4 jaar 16 16 16 Peuterspeelzaalgroep 

Totaal  44/40 46 46 - 

* Groep samenstelling: 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. 46 kindplaatsen= aangevraagd voor LRK. 

 

Samenvoegen van groepen  

Op woensdag voegen de Goudvinken en de Pimpelmezen samen op de Goudvinken.  

 

Bijzonderheden groepen 

Peuterlinde is een peuterspeelzaalgroep in kinderdagverblijf Ravelijn. 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. 

 

Open deuren beleid en activiteiten buiten de stamgroep 

Het zou voor kunnen komen dat de kinderen van de Goudvinken en de Pimpelmezen 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 speelt en een deel binnen. In beide gevallen kan het zijn dat de 

beroepskracht-kind ratio (BKR) afwijkt. Het komt bijvoorbeeld voor dat van allebei de groepen één 

KDV-medewerker met de oudste kinderen buiten is terwijl de andere twee pedagogisch 

medewerkers op hun eigen groep of in het atelier zijn met een klein groepje jongste kinderen. De 

totale BKR van de locatie blijft wel altijd van kracht.  

Bij de peuterspeelzaalgroep zou het voor kunnen komen dat de kinderen buiten spelen. Dit doen de 

pedagogisch medewerkers altijd met de gehele groep. 
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De manager kinderopvang 

Netteke Oosterbroek is manager kinderopvang van KDV Ravelijn. Netteke is bereikbaar op 06-

86862349 of per mail op: n.oosterbroek@skbnm.nl  

Wil je iets bespreken met Netteke? Schroom niet en spreek haar aan als je bij Ravelijn bent!  

 

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. 

 

Extra dagen opvang peuterspeelzaal 

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 de peuterspeelzaalgroep mogelijk Incidenteel 

een extra dag opvang af te nemen wanneer de groepsgrootte op de gewenste dag dat toelaat. De 

aanvraag van een extra dag doe je via het Ouderportaal.  

 

Aanmelden/Afmelden 

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