Checklist dagopvang
Rondleiding kinderopvang
Waar let je op?

Als je voor het eerst een kinderdagopvang binnenstapt en moet gaan beslissen of dit de plek is
waar u straks uw kindje gaat brengen, heeft u vast heel veel vragen. Deze checklist helpt u om
een goed beeld te krijgen op basis waarvan u de juiste beslissing kunt nemen.
De drie belangrijkste punten zijn:
1. Hoe is de interactie tussen pedagogisch medewerkers en de kinderen?
2. Daagt de speelomgeving uit tot experimenteren en ontdekken?
3. Voelt het goed?
Bedenk wat u écht belangrijk vindt, kom kijken bij Jabadoo kinderopvang en laat u verrassen!

Ontwikkeling & activiteiten
 Ontwikkeling
Hoe wordt de ontwikkeling van mijn kind gestimuleerd (taal, motorisch, cognitief, enz)
 Speelomgeving
Zijn het speelgoed en de inrichting uitdagend, verantwoord en educatief?
 Dagritme
Hoe verloopt een dag bij de opvang? Wanneer wordt er gegeten, geslapen en buiten
gespeeld?
 Eten en drinken
Wat wordt er gegeten en gedronken (gezonde voeding, zoetigheid, hoe vaak)?
 Extra activiteiten
Worden er extra activiteiten georganiseerd? (naar bos, speeltuin, vakantieprogramma
oudere kinderen, gymnastiek, zwemmen?)

Medewerkers en locatie
 Eerste indruk
Wat valt op en hoe “voelt” het? Hoe is de ontvangst?
 Pedagogische medewerkers
Hoe gaan zij met de kinderen om? Zij er vaste medewerkers op de verschillende
groepen? Hoe zit het met het verloop? Worden ze geschoold? Hebben ze EHBO?
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 Communicatie
Als ik mijn kind breng of haal is er dan tijd voor een overdracht met een pedagogisch
medewerker?Is er een kinderdagboekje? Is er een nieuwsbrief? Zijn er ouderavonden?
 Buitenruimte
Is de buitenruimte uitdagend? Is er veel ruimte? Hoe vaak gaan ze naar buiten? Wat als
het de hele dag regent?
 Hygiëne
Is het schoon, opgeruimd en netjes? Hoe zien de groepsruimtes en de slaapkamertjes
eruit? En de keuken, de wc’s en de verschoonplekken?
 Groepen
Hoe groot zijn de groepen? Spelen de kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar of juist
niet? Is er een aparte babygroep?

Praktische zaken
 Ligging en locatie
Hoeveel tijd kost het om mijn kindje straks te halen en te brengen? Hoe is de
parkeergelegenheid?
 Openingstijden
Sluiten de openingstijden aan bij mijn werkritme? Hoe laat kan ik brengen en halen?
 Meenemen
Zijn (baby)voeding, luiers, beddengoed bij de prijs inbegrepen? Moet ik een slaapzakje
o.i.d. meegeven?
 Kosten
Wat is de uurprijs?
 Wat zijn de plaatsingsmogelijkheden
Moet ik hele dagen afnemen? Moet ik elke week hetzelfde aantal dagen afnemen? Hoe
zit dat in de vakanties? Wat is de minimale afname?
 Ruilen
Is het mogelijk om dagen te ruilen?
 Ziekte
Wat als mijn kind ziek is?
 Wennen
Kan mijn kindje wennen in de groep?
 Wachtlijst
Kan mijn kindje direct terecht?
 Buitenschoolse opvang
Is er ook buitenschoolse opvang? Bij welke scholen worden er kinderen gehaald?
 Oudercommissie
Welke rol en taken heeft de oudercommissie? Hoe wordt deze gevormd?
 Speciale wensen
Bespreek al je wensen en verwachtingen!
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