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Type opvang

Groepsopvang in zelfstandig kinderdagverblijf

Doelgroep

Pasgeborenen (0 tot 2 maand)
Baby’s (3 tot 12 maand)
Peuters (13 tot 36 maand)
2,5 tot 12-jarigen

Capaciteit
19 kinderen

Openingsuren
Maandag van 6.00 u. tot 20.00 u.
Dinsdag van 6.00 u. tot 20.00 u.
Woensdag van 6.00 u. tot 20.00 u.
Donderdag van 6.00 u. tot 20.00 u.
Vrijdag van 6.00 u. tot 20.00 u.

Reeds meer dan 10 jaar beschikt KOGA over
een team van deskundige medewerkers, die
beantwoorden aan de diplomavereisten van
Kind & Gezin en aan de verwachtingen van
het organiserend bestuur. Kinderverzorg(st)er,
antroposofische pedagogen, orthopedagogen en
ervaringsdeskundigen, vormen samen het bekwame
team van begeleiders.
De medewerkers verbinden zich ertoe te zorgen

verantwoorde lichamelijke en psychische verzorging,
voeding, rust en beweging van
voor een

je kind. Ze spelen in op hun affectieve behoefte,
maken de nodige tijd vrij voor verzorging en

spel-,
spraak-, sociale en motorische
ontwikkeling.

voeding en stimuleren je kind in

Visie / Initiatief
aan het woord
Wij heten je
In een

WELKOM bij KOGA.

huishoudelijk kader, dito sfeer

We informeren je graag over de algemene werking
van het zelfstandig kinderdagverblijf, een dagelijkse
toelichting over het dagverloop als de ontwikkeling
van je kind. Dit maakt een belangrijk deel uit van de
werking.

en inrichting, biedt KOGA de kinderen een ‘thuis’

Uiteraard luisteren we ook graag naar jou als ouder.

aan zoals ze die ook bij de ouder gewoon zijn.

Vragen over opvoeding, voeding, verzorging e.a.

Onze structuur en werking is volledig op deze basis

bespreken we samen en zoeken naar een gepast

gestoeld.

antwoord.

Dat opvoeden in de 21ste eeuw niet alleen een
vrouwenzaak is hebben wij ook in onze werking

vrouwelijke als
mannelijke begeleiders staan dagelijks
geïntegreerd. Zowel

in voor je kind.
Tijdens de opvang wordt aandacht besteed aan

opvoeding en de verzorging
van je kind. We scheppen een veilig en
kindvriendelijk klimaat dat de
de

ontplooiing van al hun talent bevordert.

Dagindeling
• onthaalmoment

• speel & ontwikkelingsmoment
• middagmaal
• middagrust
• speel & ontwikkelingsmoment
• fruitmoment
• afhaalmoment
Tussendoor zijn er zowel

begeleide

activiteiten als vrij spel.
Het slaappatroon van elk kind afzonderlijk
wordt gevolgd.

Groepsindeling
leefgroep

Babies en peuters samen in dezelfde leefgroep
(verticale groepen)

Aanwezige
kwaliteitslabels
• Erkenning door K&G

Buitenspeelruimte
Oppervlakte: 400 m²
Soort: Tuin

Veiligheid /
toegangscontrole

• Attest van toezicht K&G (900006752)

Uiteraard voldoen wij aan de (strenge)

• Keuken FAVV/HACCP: AER/OVL/026546

veiligheidsvoorschriften van Kind en Gezin mbt

• IKG

toegangscontrole en van de brandweer
inzake brandbeveiliging. Toegang tot
de opvang gebeurt via het parlofoonsysteem. De
opvang staat continu onder volledige controle via een
videosysteem.

Het terrein is volledig omheind
en veilig afgesloten. Zowel op als af het
terrein komen, kan enkel via de hoofdingang van de
opvang.

Activiteiten / info /
vorming voor ouders
Het dagelijkse email heen & weer berichtje/schriftje,
de maandelijkse nieuwsbrief, deelname aan de
lokale-, regionale & nationale activiteiten op alle
niveau’s, het continu coachen en samen op weg
gaan met de ouders zijn de sterke punten van
KOGA. Het kind staat echt centraal!
Daarnaast volgen we de jaar- en seizoenfeesten
op de voet. Michaël, Sint Maarten, Sint Nicolaas,
Kerstmis, Driekoningen, Maria Lichtmis, Palmpasen,

Samenstelling team
• Aantal personeelsleden: 6

Pasen, Pinksteren en Sint Jan. Uiteraard besteden
we ook veel aandacht aan de verjaardag van een
kindje op de dag zelf.

• Aanwezige disciplines: verantwoordelijke(n)
kinderopvang, kinderverzorg(st)er, antroposofische

Min. 1 maal per jaar verzorgen we een vorming voor

pedogogen en orthopedagoog

alle ouders.

• Namen en functies: Sabine, Stephanie, Delphine en
Peter heten je ‘van harte welkom’.
Het aantal begeleiders per dag hangt af van het aantal
aanwezige kindjes, max. 7 à 8 kindjes per begeleider.

Deelname
aan overleg

Actief lid Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)
Actief lid lokale contactgroep kinderdagopvanginitiatieven

Andere relevante
bijkomende info

Om ons pedagogisch aanbod zo goed mogelijk af

ontwikkelingsnoden
van je kind observeren wij regelmatig
de motorische, sociale,
emotionele, verstandelijke en
taalontwikkeling van je kind. Daarnaast
te stemmen op de

evalueren we regelmatig via de ZIKO- en ZIKO-Vo
methode het welbevinden en de betrokkenheid
van je kind. De ZIKO- en ZIKO-Vo methode is een
kindvolgsysteem voor baby’s en peuters, waardoor je
je aanpak nog beter op je kind kan afstemmen.

