
KINDERDAGVERBLIJF DE STERRETJES

ZORG MET AANDACHT, AANDACHT MET ZORG!

KLEINSCHALIGE EN 
FLEXIBELE KINDEROPVANG
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Het Spectrum Kinderdagverblijf De Sterretjes biedt ouders flexibiliteit 
in opvang. Een unieke service die mogelijk is dankzij de bewuste 
keus voor een kleine opzet. De Sterretjes heeft 50 kindplaatsen voor 
kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 

KINDERDAGVERBLIJF 
DE STERRETJES

Flexibele opvang-
mogelijkheden is 
een unieke service 
van De Sterretjes
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OPENINGSTIJDEN
Kinderdagverblijf De Sterretjes (opgericht 
in 1984) is open van maandag tot en met 
vrijdag van 07.00 tot 18.00 uur (uitgezon-
derd officiële feestdagen). Het is gelegen 
in de wijk Sterrenburg, op het terrein van 
Het Spectrum De Sterrenlanden.

INSPECTIERAPPORT
Jaarlijks bezoeken GGD-inspecteurs de 
kinderopvang in opdracht van de gemeente 
Dordrecht. Zij controleren of Kinderdag-
verblijf De Sterretjes zich aan de gestelde 
eisen houdt. Het meest actuele rapport is 

te lezen op de webpagina van De Sterretjes via 
www.kdvdesterretjes.nl. Tevens publiceert het 
Landelijk Register Kinderopvang het GGD-rapport.

ERKEND LEERBEDRIJF
Kinderdagverblijf De Sterretjes is door de 
OVDB Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs 
erkend als opleidingsinstelling. De stagiaires 
werken samen met de gediplomeerde leidsters 
en staan als extra leiding op de groep.

VOOR VRAGEN OF EEN AFSPRAAK
078 618 59 05
desterretjes@hetspectrum.nl
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AANMELDEN EN AFNAME
Vanaf drie maanden zwangerschap is inschrijven mogelijk. 
Wij leiden u graag (op afspraak) rond zodat u kunt ervaren 
en zien wat wij voor u kunnen betekenen. 
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FLEXIBILITEIT
Kinderdagverblijf De Sterretjes onderscheidt zich 
door de flexibele opvangmogelijkheden. U sluit 
met het kinderdagverblijf een overeenkomst en 
plaatsingsbewijs af voor een gemiddeld aantal 
uren per maand. U heeft hierbij de keuze voor 
vaste dagen per week of voor een flexibele inzet 
waarbij u per periode aangeeft welke dagen 
of dag-delen u opvang nodig heeft. Voor de 
flexibele opvang betaalt u een toeslag.

Ruilen mag kosteloos, mits de groepsgrootte 
dit toelaat en nadat u dit heeft besproken. 
Extra dagdelen afnemen kan ook na overleg. 
Eventueel extra afgenomen dagdelen brengt 

Kinderdagverblijf De Sterretjes de volgende 
maand in rekening.

EEN UNIEKE TASTBARE HERINNERING
Bij aanvang van de opvang, vragen we om 
een bijdrage van € 25. Dit bedrag gebruiken 
we onder meer voor extraatjes zoals uitstapjes, 
Sinterklaascadeautjes, verjaardagscadeautjes 
en enkele handige benodigdheden, zoals 
een slaapzak en tuitbeker. Ook krijgt u aan 
het einde van de opvang bij De Sterretjes 
een unieke, tastbare herinnering mee: een 
kleurrijke multomap (kindmap) vol verhalen 
over uw kind, foto’s, knutsels, tekeningen, 
liedjes en observatieverslagen. 



Voor u en uw kind is de overgang naar Kinderdagverblijf 
De Sterretjes zeker in het begin even wennen. Daarom vinden 
wij een wenperiode voordat de daadwerkelijke opvang begint 
erg belangrijk. Dat doen we stap voor stap.

EERST WENNEN…..
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Uw kind went geleidelijk 
aan de overgang van thuis 
naar het kinderdagverblijf

Het is heel wat om elkaar los te laten en ge-
scheiden van elkaar de dag door te brengen. 
Daarom spreken we tijdens het intakegesprek 
enkele wenmomenten af zodat uw kind 
geleidelijk de overgang van thuis naar het 

kinderdagverblijf kan maken. We bekijken 
per kind hoe lang deze eerste wenperiode duurt. 
Wanneer uw kind zonder al te veel verdriet 
of angst in de groep kan zijn, sluiten we de 
wenperiode af.



WANNEER IS EEN KIND GEWEND?
Onze leidsters houden uw kind nauwlettend in 
de gaten. Het vertrouwen moet groeien, daar 
hebben we alle begrip voor. 

De volgende zichtbare gedragingen van uw 
kind zijn voor ons belangrijk:
• Is zichtbaar op het gemak bij alle leidsters 
 van de groep: laat zich troosten, helpen, 
 naar bed brengen en dergelijke
• Er is (non-verbale en/of verbale ) communi-
 catie tussen onze leidsters en uw kind
• Uw kind speelt (met of naast andere kinderen)
• Uw kind voelt zich op het gemak of beweegt 
 zich vrij door de ruimte 
• Uw kind heeft een zeker ritme in de groep 
 gevonden. Voor baby’s betekent dit een 
 min of meer herkenbaar eet- en slaapritme 

Voor de andere kinderen betekent dit dat 
zij min of meer het ritme van de groep kunnen 
volgen: ze eten, drinken, slapen en spelen 
over het algemeen met de kinderen mee.

HOE WENNEN WE AAN ELKAAR?
De kosteloze wenperiode start ongeveer 
3 weken voor de daadwerkelijke plaatsings-
datum. De eerste keer wennen duurt 1 tot 
1,5 uur. Als uw kind op zijn of haar gemak 
is, gaat u weg. Het tweede wenmoment 
duurt 2 tot 2,5 uur. Houd het afscheid kort. 
Dit maakt het afscheid nemen makkelijker. 
De wenmomenten plannen we in overleg 
en naar behoefte in. Gemiddeld maken 
we 3 wenafspraken. 
De afspraken leggen we vast in een 
wenformulier.

7



HOE BEGELEIDEN WIJ UW KIND?
OVER DE GORDONMETHODE EN ONS CONTACT MET U

De leidsters van Kinderdagverblijf De Sterretjes werken 
volgens de Gordon methode aan een goede relatie met 
uw kind. Deze methode is ontwikkeld door dr. Thomas Gordon, 
een Amerikaanse kinderpsycholoog. 
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Deze methode helpt de leidsters om op een 
betere en effectievere wijze met de kinderen 
te communiceren en om onderling en met 
de ouders tot een goede afstemming en 
communicatie te komen. Centraal in deze 
werkwijze is dat er ruimte is voor de gevoelens 
van zowel ouder, als kind.

KINDMAP
Één van de leidsters is uw vaste contactpersoon. 
Met vragen over de verzorging van uw kind kunt 
u bij haar terecht. Als uw kind over gaat naar 
een andere groep, wordt u uitgenodigd voor 
een persoonlijke gesprek. Indien gewenst, kunt 
tussentijds een gesprek aanvragen.

De leidsters houden een kindmap bij als onder-
deel van het kindvolgsysteem. Via deze kindmap 
krijgt u een beeld van de ervaringen en crea-
tieve uitingen van uw kind. Hierin nemen we 
ook op hoe uw kind vordert op de verschillende 
ontwikkelingsgebieden zoals motoriek, taalvaar-
digheid en sociale omgang. 

We informeren u regelmatig over de beleve-
nissen en begeleiding van uw kind:
• per e-mail
• via de tweemaandelijkse nieuwsbrief
• via de Uk&Puk nieuwsbrief
• tijdens persoonlijke gesprekken
• door middel van de kindmap
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WAT BIEDEN WIJ UW KIND OP DE GROEP?
LEREN MET PUK, OPA’S EN OMA’S

Kinderdagverblijf De Sterretjes heeft meerdere horizontale 
groepen. Een babygroep, een dreumesgroep, een peutergroep 
en er is een 3+groep waar we kinderen voorbereiden op
het basisonderwijs. 
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Op de groepen werken we met de Uk & Puk 
thema’s. Puk is de vrolijk gekleurde handpop 
waarmee uw peuter de leukste avonturen beleeft. 
Huisjes bouwen, koekjes bakken, slingers maken 
en nog veel meer. De themagerichte aanpak met 
Puk stimuleert de brede ontwikkeling. Want de 

eerste stapjes op het gebied van taal, rekenen 
en sociale vaardigheden komen allemaal aan 
bod. Het aanbodpakket is compleet, makkelijk in 
gebruik en verrassend gevarieerd. Alle activiteiten 
passen in het dagritme van een groep. En de 
kinderen? Die houden allemaal van Puk!



VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE
Kinderdagverblijf De Sterretjes kan (indien nodig) 
kinderen begeleiden met voor- en vroegschoolse 
educatie. Dit is onderwijs voor peuters en kleuters 
met een taalachterstand. Op een speelse manier 
helpen we hen zodat zij een goede start kunnen 
maken op de basisschool.

SPELENDERWIJS
Regelmatig gaan de kinderen van Kinderdag-
verblijf De Sterretjes op bezoek bij de bewoners 
van het aangrenzende Het Spectrum De Sterren-
landen. De ouderen en kinderen doen dan 
diverse activiteiten samen, zoals liedjes zingen, 
koekjes bakken en spelletjes spelen. Dit contact 
tussen verschillende generaties is van grote waar-
de. Kinderen reageren enthousiast en genieten 
van de belangstelling. De ouderen zijn geïnteres-
seerd, verrast en ontroerd.
Deze contacten zijn mogelijk dankzij een inten-

sieve samenwerking tussen het kinderdagverblijf 
en de activiteitenbegeleiding van Het Spectrum 
De Sterrenlanden. Zij zorgen voor gevarieerde 
activiteiten die aansluiten bij de wensen en 
behoeften van de kinderen en de ouderen.

TUINPROJECT
Om de kinderen de natuur te laten ontdekken, 
heeft Kinderdagverblijf De Sterretjes een kleine 
binnentuin met daarin fruitbomen, kruiden en 
groentes. Samen met de ouderen van De Sterren-
landen staan de kinderen stil bij het groeien, 
bloeien, oogsten en opeten van de zelfgekweekte 
fruitsoorten, kruiden en groentes. Daarnaast hou-
den de kinderen samen met een ouder een kleine 
moestuin bij.

OPA EN OMAWEKEN
Elk jaar ontvangen de kinderen hun opa’s en oma’s 
in het kinderdagverblijf voor een gezellig moment.  
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FLEXIBEL RUILEN EN INHALEN
Bij Kinderdagverblijf De Sterretjes kunt u in overleg opvangdagen 
ruilen of inhalen wanneer u deze van de voren heeft afgemeld 
wegens vakantie of ziekte van uw kind. 
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Het kinderdagverblijf hanteert wel duidelijke 
afspraken over het ruilen en inhalen. Het doel 
hiervan is om de rust op de groep te bewaren 
en ons te houden aan de maximale groeps-
grootte. Wanneer u wilt ruilen of inhalen, 
bespreken we samen de mogelijkheden.   

ROOSTEREN PER KALENDERJAAR
Het kinderdagverblijf roostert per kalenderjaar. 
Overgebleven dagdelen zijn niet overdraagbaar 

op ander kinderen of het nieuwe jaar. Zorg 
daarom dat u op tijd gebruik maakt van de 
inhaal- of ruildagen. 

Om een vaste opvangdag te kunnen ruilen, 
vragen we u dit minimaal 24 uur van te 
voren aan te geven. U kunt dit doorgeven 
per e-mail. Ruilen is alleen mogelijk als de 
groepsgrootte dit toelaat en er voldoende 
leiding beschikbaar is.  
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KINDEROPVANGTOESLAG
Afhankelijk van uw inkomen kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. 
Dit is een bijdrage van de overheid in de kosten van de kinderop-
vang. Voor het aanvragen van de toeslag of een proefberekening 
kunt u de site van de Belastingdienst raadplegen.
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MAANDELIJKSE INNING
U betaalt het gebruik van de kinderopvang 
vooraf. Het Spectrum Kinderdagverblijf 
De Sterretjes, int bij voorkeur de maandelijkse 
betaling per automatische incasso. Extra 

afgenomen dagdelen factureert Het Spectrum 
diezelfde maand mee. In november ontvangt 
u een brief waarin wij het uurtarief van het 
volgende kalenderjaar bekendmaken. 
De opzegtermijn is één maand.
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De oudercommissie is een raad 
van en voor ouders en verzorgers

OUDERCOMMISSIE
Kinderdagverblijf De Sterretjes heeft een 
actieve oudercommissie. Deze commissie 
bestaat uit ouders en verzorgers van kinderen 
die gebruik maken van de opvang van 
Kinderdagverblijf De Sterretjes. De leden geven 
advies en praten mee over het opvangbeleid. 
De taken en rechten van de oudercommissie 
zijn wettelijk vastgelegd.

Via de webpagina van Kinderdagverblijf 
De Sterretjes op www.kdvdesterretjes.nl is het 
Reglement oudercommissie Kinderdagverblijf 
De Sterretjes na te lezen.

Als u het niet eens bent met de wijze van 
opvang of de begeleiding van uw kind, kunnen 
wij u informeren over klachtenbegeleiding.



Stichting Het Spectrum biedt persoonlijk gerichte zorg en welzijn. 
Dit varieert van zelfstandig en veilig wonen, verpleeghuiszorg en 
revalidatie tot begeleiding in de laatste levensfase. We luisteren 
naar wensen en helpen met de best passende ondersteuning.

IEDEREEN VERDIENT GOEDE ZORG

Het Spectrum staat midden in de Dordtse 
samenleving met locaties, activiteiten in 
diverse wijken en met een kinderdagverblijf. 
Wij begrijpen dat u zo lang mogelijk thuis 
wilt wonen en kunnen u daarbij helpen. 
Op diverse locaties kunt u zelfstandig wonen 
in een veilige en beschutte omgeving met 
(thuis)zorg nabij, zoals hulp van behandelaars, 

persoonsalarmering, dagbesteding en 
sfeervolle restaurants. Wanneer u meer 
hulp en zorg nodig heeft, kunt u verhuizen 
naar Het Spectrum Vreedonk of Het 
Spectrum De Sterrenlanden. Daar ervaart 
u zoveel mogelijk de huiselijke sfeer en 
wordt u 24 uur per dag omringd door 
zorg met aandacht.

HET SPECTRUM
Algemeen 078 617 23 33
info@hetspectrum.nl
www.hetspectrum.nl

WONEN
Appartementen en persoonsalarmering 

op diverse locaties in Dordrecht

THUISZORG DE WIELBORGH
Voor huishoudelijke ondersteuning en thuiszorg

ACTIVITEITEN IN DE WIJK
Diverse locaties, Sta-Pal, Het Theehuis en de PlusBus

REVALIDATIEZORG DE STERRENLANDEN
Specialismen COPD, hartfalen, oncologie en orthopedie 

BEHANDELAARS 
Fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten

BEGELEIDING BIJ DEMENTIE
Thuis, in ontmoetingscentra of in de locaties van Het Spectrum

KINDERDAGVERBLIJF DE STERRETJES
Flexibele, kleinschalige kinderopvang (0 tot 4 jaar)

ZORG MET VERBLIJF
Voor mensen met een lichamelijke aandoening of dementie 

in De Sterrenlanden en Vreedonk

BEGELEIDING TIJDENS DE LAATSTE LEVENSFASE
Thuis, in De Rozenhof of in hospice De Patio

Om u te adviseren over uw 
persoonlijke situatie 
helpen de klantadviseurs 
van klantenservice het spectrum 
u graag verder

KLANTENSERVICE HET SPECTRUM
Voor vragen over wonen, zorg en welzijn
078 799 92 20
klantenservice@hetspectrum.nl


