INFORMATIEBOEKJE
OUDERS

Locaties & Contactgegevens

Kids Talent:
ook uw opvang!
• U bepaalt zelf wanneer u opvang nodig heeft
en betaalt alleen wat u gebruikt (per uur);
• Via internet per week opvang inplannen;
• Altijd welkom: ruime openings- en
sluitingstijden;
• Opvangbundel: superflexibel tegen
een standaard prijs;
• Goedkoper door betaling per uur;
• Geen opzegtermijn of inschrijfgeld.

Locatie Bladel
Kids Talent Bladel
August Vermeijlenlaan 1
5531 TW Bladel

Tel: 0497-369537
E-mail: bladel@kidstalent.nl

Locatie Bladel Europalaan
Kids Talent Europalaan
Europalaan 79B
5531 BG Bladel

Tel: 0497-769000
E-mail: europalaan@kidstalent.nl

Locatie Hapert
Kids Talent Hapert
Kerkstraat 46		
5527 EG Hapert

Tel: 0497-843246
E-mail: hapert@kidstalent.nl

Locatie Oirschot
Kids Talent Oirschot
Nieuwstraat 10
5688 BE Oirschot

Tel: 0499-570397
E-mail: oirschot@kidstalent.nl

Locatie Oirschot Buiten
Kids Talent Oirschot Buiten
Hoolkot 2A
5688 JA Oirschot

Tel: 0499-323935
E-mail: oirschotbuiten@kidstalent.nl

Directie
Stefan Beekveldt
E-mail: stefan@kidstalent.nl
Planning
E-mailadres van de locatie
Administratie
administratie@kidstalent.nl
Oudercommissie
Bladel: 				ocbladel@kidstalent.nl
Bladel Europalaan: 		
oceuropalaan@kidstalent.nl
Hapert: 				ochapert@kidstalent.nl
Oirschot & Oirschot Buiten:
ocoirschot@kidstalent.nl

Wie is Kids Talent

De opvang

Kids Talent is een kinderopvangorganisatie gespecialiseerd in kinderopvang op maat.
Kids Talent Bladel is gevestigd aan basisschool de Sleutelaar. Samen met hen verzorgen
wij het dagarrangement.
Dit houdt in: voorschoolse opvang en buitenschoolse opvang. Daarnaast bieden wij
dagopvang en een peuterprogramma aan.

Kids Talent onderscheidt zich op verschillende
manieren van andere opvangorganisaties.
Dit zowel door de inrichting en de werkwijze als door de opvangmogelijkheden.

Kids Talent Hapert en Kids Talent Europalaan zijn een kinderdagverblijf met 100%
flexibiliteit voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De ruimtes zijn gezellig ingericht en we werken
er met een vast team van ervaren en enthousiaste leidsters.

De inrichting
Onze locaties zijn zeer huiselijk ingericht,
waardoor kinderen en ouders zich snel thuis
zullen voelen. Zo hebben we in Bladel en
Oirschot een leefkeuken en op alle locaties
een huiskamer, speelkamer en natuurlijk
voldoende slaapkamers. Daarnaast is er een
buitenterrein, waar de kinderen heerlijk kunnen
spelen en ravotten.
Onze ruimtes zijn ingericht met sfeervolle meubels
en accessoires. Denk bijv. aan donkere, houten vloeren, koloniale kasten, kroonluchters en (grote)
schilderijen. Dit alles geeft onze panden een warme uitstraling.
Net als thuis.

Kids Talent werkt met flexibele opvang. In onderling overleg bieden wij de opvang
wanneer u het nodig heeft. Ouders kunnen per week een planning doorgeven die
past bij hun situatie, ongeacht de dagen of uren. Ideaal voor wanneer zij zelf flexibele
werktijden hebben.

Activiteiten
Kids Talent verzorgt activiteiten voor kinderen van alle leeftijden. Bij de allerkleinsten
beginnen we natuurlijk al met liedjes zingen, voorlezen, bewegingsspelletjes en indien
mogelijk ook met creatieve activiteiten.

Kids Talent Oirschot is een sfeervolle opvang met veel ruimte. Hierdoor zijn er volop
mogelijkheden voor de kinderen om zich optimaal te ontwikkelen. We bieden
dagopvang, VSO en BSO. We halen de kinderen uit bijna alle scholen in Oirschot op.
Kids Talent Oirschot Buiten is gevestigd in het prachtige buitengebied, net aan de rand
van Oirschot. We hebben ca. 2000 m2 buitenterrein waar de kinderen naar hartelust
kunnen spelen. Er zijn hertjes, geiten en kippen die natuurlijk door de kinderen gevoerd
kunnen worden. Als uw kind van de natuur houdt, dan is deze locatie ideaal. Wij bieden
dagopvang voor 0 tot 4 jarigen.

Vanaf 2 jaar mogen de kinderen meedraaien in het peuterprogramma. Tijdens het
peuterprogramma ontwikkelen de kinderen spelenderwijs hun motorische, cognitieve
en sociale vaardigheden. Tijdens het peuterprogramma wordt gewerkt vanuit de
VVE-methode voor- en vroegschoolse educatie.
Voor 3-jarigen is er een 3+ programma beschikbaar. De activiteiten in dit programma
zijn een voorbereiding op de basisschool. Spelletjes en materialen worden hierop speciaal uitgezocht. Zo wordt er aan de ontwikkelingsbehoeften van uw kind voldaan.
Voor de BSO-ers vindt er iedere dag een speciale activiteit plaats.
Deze activiteiten hebben één of meerdere van de volgende karakters:
• Sport;
• Spel;
• Creatief;
• Educatief.
Denk bijvoorbeeld aan spoorzoekertje, boswandelingen, sport workshop, schilderijen
maken, kookles, toneelstukjes maken en schminken. Wij proberen iedere dag een andere activiteit te organiseren, waardoor het voor de kinderen uitdagend blijft.

Dagprogramma
Wij hanteren een vast dagprogramma.
Zo is de dagindeling duidelijk voor de kinderen.
08:15
08:30
09:30
11:30
11:30
12:00
13:15
14:30
14:30
15:30
15:45
16:30

Opening/Start van de dag (vanaf wanneer u nodig heeft).
VSO (voorschoolse opvang) kinderen naar school
Start ochtendprogramma XS (0-1-jarigen)/start peuterprogramma
Fruit/groenten eten en drinken
Einde ochtendprogramma XS/einde peuterprogramma
Lunch
Rustmoment; kleine kinderen naar bed, grotere kinderen spelen even rustig
Start middagprogramma
Snacktijd XS/crackers o.i.d.
Start ophalen BSO (buitenschoolse opvang)
Snacktijd BSO; fruit/groenten en drinken
Start middagprogramma BSO
Warme maaltijd
Einde van de dag (tot wanneer u dagopvang nodig heeft).

De tijden van de start en het einde van de dag kunnen afwijken van het bovenstaande
door flexibele planning. Wij zijn open van 7:00-19:00 en andere tijden zijn in overleg mogelijk.

Opvangmogelijkheden
Kids Talent heeft een uniek opvangsysteem.
U kunt op ieder gewenst moment gebruik maken van
onze opvang, zodat het goed aansluit bij uw opvangbehoeften.
Daarnaast bieden wij verschillende contractvormen
aan, ieder met hun eigen voordeel. Zo kunt u het
contract kiezen dat het beste bij uw situatie past.
Contractmogelijkheden:
• Standaard contract:
U kiest voor een standaard dag in de week met standaard opvangtijden.
Als u de flexibiliteit niet nodig hebt dan bent u hiermee het goedkoopste uit.
• Urenbundel:
U kan kiezen voor een urenbundel met 15, 30, 45, 60, 75 of 100 uren. Deze uren
kunt u zeer flexibel inzetten en wekelijks wijzigen. Zijn er uren over dan kunnen deze
nog 5 maanden daarna gebruikt worden.
Voor de exacte voorwaarden verwijzen wij jullie graag naar onze website:
www.kidstalent.nl.
Belangrijke punten betreffende contracten en planning
• Planning in ouderportaal: Wanneer u gebruik maakt van flexibel boekbare uren
(flexibele uren en de urenbundel), kunt u toekomstige planning altijd invoeren
of wijzigen. Alle wijzigingen dienen voor woensdag 23:00 uur voor de 2de week
erop binnen te zijn. Op woensdag 23:00 uur gaat het systeem op slot en kunt u
geen wijzigingen meer doorgeven voor de 2 opvolgende weken. Het aanhouden
van deze deadline is noodzakelijk vanwege het inplannen van het personeel.
Mocht u na woensdag 23:00 uur nog een dag willen verwijderen voor de 2
weken daarna, dan blijven de kosten staan. Wilt u toch nog extra uren (last
minute) boeken dan is dat mogelijk maar dan wordt het incidentele tarief in
rekening gebracht. Wanneer u een urenbundel heeft, kunt u na woensdag
23:00 uur voor de 2 weken erna ook extra uren boeken. Deze uren worden
dan toch nog van uw urenbundel afgehaald met een opslag van € 1,- per uur.
• Afhankelijk van de gekozen bundel zijn er vaste plandagen beschikbaar. Je kan
voor de gekozen dagen dan zelf in het ouderportaal plannen en de opvang
is direct gegarandeerd. Mocht je toevallig op een andere dag opvang nodig
hebben dan kan je altijd contact met ons opnemen.
- Bij een urenbundel van 15 uur is er standaard 1-2 vaste plandag beschikbaar,
- bij 30-urenbundel 2-3 dagen,
- bij 45 & 60 urenbundel 3-4 dagen,
- bij 75 urenbundel 4 dagen en
- bij 90 & 100 urenbundel 5 dagen.
De dagen worden in onderling overleg afgesproken.
• Wij sturen u een factuur van de boekingsuren + eventueel extra afgenomen uren.
Komt u uw kinderen eerder halen dan de geboekte tijd, of zijn zij ziek, dan betaalt
u de geplande uren. Komt u hen eerder brengen of later halen dan de geboekte
tijd, dan wordt deze extra tijd als flexibele uren gerekend.

Kernwaarden Kids Talent
Kids Talent werkt met een aantal kernwaarden.
Deze kernwaarden vormen de rode draad voor ons denken en handelen.
1.

Echt maatwerk in kinderopvang
• Je betaalt wat je afneemt;
• Planning zoveel mogelijk afstemmen op behoefte van ouders (liefst 100%);
• Meerdere contractvormen, zodat de ouders een contractvorm kunnen 		
kiezen die bij hen past;
• Dagprogramma per leeftijdscategorie, zodat er een goede aansluiting is
op het kind;
• Flexibel gebruik van ruimtes zodat we goed kunnen inspelen op de
behoefte van dat moment.

2.

Kwaliteit
• Goede communicatie is essentieel:
		
- Via mail, nieuwsbrief, leidsters, administratie, school;
		
- Zeer toegankelijk om ons te benaderen;
		
- Informatie over ontwikkeling van het kind moet altijd beschikbaar zijn;
		
- Snelle reactie op vragen/ contacten van ouders.
• Automatisering:
Volledig geautomatiseerd systeem, waardoor er altijd inzicht is in welke
opvang/ uren er is/ zijn afgenomen en door wie, juiste facturen en een
systeem waar iedereen dezelfde en accurate gegevens tot zijn beschikking
heeft, wanneer het ook maar nodig is. De leidsters hebben door dit systeem
ook altijd de juiste informatie tot hun beschikking.
• Totaalverzorging voor het kind met het gemak voor de ouders:
		
- Maaltijden & snacks verzorgen;
		
- Luiers vanuit Kids Talent verstrekken.
• Bijhouden van de ontwikkeling van het kind:
		- Mentorschap;
		- Kindvolgsysteem;
		
- Gesprekken met ouders over ontwikkeling;
		
- Signalering en eventueel contact zorgteams.
			
• Kwaliteit voor/ van het personeel:
		
- Scholing (basis: Gordon methode, EHBO, verdiepingstrainingen);
		
- Competentiemanagement & coaching;
		
- Vriendelijk, professioneel en behulpzaam;
		
- Volledig HR-beleid, zodat alles vooraf helder en duidelijk is.
3.
Huiselijke sfeer
		•
Warme sfeer;
		
•
Geen verlengde van school;
		•
(Emotionele) veiligheid;
		
•
Jong, fris en vrolijk;
		•
Rustige sfeer.

Samenvatting pedagogisch beleid
Pedagogische doelstelling
De kinderen die bij ons op de opvang komen, worden opgevangen vanuit een basis
van vertrouwen en veiligheid. Daarnaast bieden wij de kinderen, met al hun talenten en onderlinge verschillen, maximale ontwikkelings- en ontplooiingskansen in een
veilige, sociale en uitnodigende omgeving.
Wij proberen de kinderen een zinvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden en hen daarin
inzicht in te laten krijgen. Op deze wijze begeleiden wij ze naar zelfstandigheid.
Communicatie met de kinderen
Binnen onze opvang is communicatie met kinderen erg belangrijk. Niet alleen om duidelijk te maken wat je van elkaar
verwacht, maar ook om de kinderen te leren hoe je kunt
communiceren. Binnen Kids Talent werken wij met de Gordon methode:
De Gordon methode heeft als uitgangspunt ‘gelijkwaardigheid in relaties’. Het streeft naar een evenwicht tussen zorg
voor jezelf en zorg voor de ander.
Het opkomen voor eigen wensen en belangen gaat gepaard
met het rekening houden met de wensen en belangen van anderen.
Zoals het bovenstaande al zegt, laat je, door te communiceren via de Gordon
methode, anderen in hun waarde. Dit geldt ook voor de communicatie met kinderen.
De leidsters luisteren serieus naar de wensen en opmerkingen van de kinderen en
gaan hier met hen over in gesprek. Kinderen krijgen altijd duidelijke argumenten te
horen waarom er bepaalde keuzes worden gemaakt en worden gestimuleerd om zelf
uit te leggen waarom ze iets wel of niet willen. Zo leren zij zichzelf steeds beter uiten.
De Gordon methode is altijd inzetbaar, zowel in gezellige situaties als bij conflicten.
Regels en grenzen
Natuurlijk hanteren wij regels binnen Kids Talent. Regels
ingezet met het doel grenzen aan te geven en normen
waarden te benoemen
en bij te brengen.
Het kan zijn dat regels thuis anders zijn dan bij ons.
Wanneer ouders of leidsters grote verschillen
opmerken, hebben zij daarover contact en
zoeken een oplossing die voor het kind het
meest acceptabel en leerzaam is.
Elk kind moet aan de regels houvast
hebben en aan grenzen veiligheid ervaren
om daardoor vrij in de speelse omgeving
te kunnen experimenteren. Wanneer een
leidster het gedrag van een kind moet
corrigeren, doet zij dat altijd met uitleg op
het niveau van het betreffende kind (Gordon
methode).

worden
e n

Overige belangrijke informatie
Als laatste willen we nog een aantal belangrijke punten benoemen.
Respect, waarden en normen
In relaties is wederzijds respect van belang voor de communicatie over en weer. In de
relaties tussen kinderen onderling en tussen kinderen en groepsleiding, leren de kinderen allerlei regels, waarden en normen kennen.
Hoe ze met elkaar omgaan, elkaar respecteren en helpen, leren ze spelenderwijs en
vooral ook door het voorbeeld van de groepsleiding.
Ouderparticipatie
Ouderparticipatie is een belangrijk onderdeel van de opvang. Ouderparticipatie is
nodig om de kinderen optimaal te kunnen begeleiden.
De opvang heeft een oudercommissie (OC), die samen met de locatiemanager beleidszaken bespreekbaar maakt door het voeren van overleg over de dagelijkse gang
van zaken binnen de opvang.
Taken van de OC zijn o.a.:
• Advies uit brengen over het pedagogisch beleid en de uitvoering daarvan;
• Het mede zorgdragen voor goede en heldere informatieverstrekking aan de ouders;
• Het signaleren van wat leeft onder ouders;
• Het (zorg dragen voor het) organiseren van bijzondere activiteiten.

Wenuren
Ieder nieuw kind ontvangt van ons 3 gratis wenuren. Deze 3 wenuren mogen ingezet
worden tot uiterlijk in de week vóór aanvang van het contract. U kunt de wenuren
inplannen tijdens het intakegesprek met de mentor van uw kind of via de planning.
De mentor
Ieder kind krijgt een mentor toegewezen. De mentor is een groepsleidster. Zij werkt
direct met uw kind en kan daardoor goed zien hoe het met uw kind gaat. De mentor
heeft de volgende taken:
• Intakegesprek; tijdens het intakegesprek geeft u aan wat het schema van uw kind
is, of er bijzonderheden zijn en kunt u nog vragen stellen. De mentor geeft u de
laatste informatie en controleert of het contract nog actueel is;
• Observeren; de mentor observeert haar mentorkinderen, zodat zij hun ontwikkeling
goed in de gaten kan houden en bijzonderheden kan traceren. Dit doen we met
het digitale observatiesysteem;
• Jaarlijks evaluatiegesprek; per mentorkind/ mentorgezin wordt er één keer per
jaar het mentorgesprek gevoerd. In deze gesprekken wordt ingegaan op de
ontwikkeling van uw kind, hoe uw kind zich voelt op de opvang en hoe u de
opvang ervaart;
• Overgangsgesprek; wanneer een kind 4 jaar wordt, verzorgt de mentor het
overgangsgesprek. U evalueert met de mentor de tijd op het KDV. Het is wenselijk
dat de registratie uit KIJK! naar de school gestuurd wordt;
• Verjaardagen; met de mentor kunt u bespreken of en hoe u de verjaardag van uw
kind op de opvang wilt vieren;
• Aanspreekpunt; de mentor is het aanspreekpunt voor u en uw kind.
Ziekte
Kinderen kunnen altijd ziek worden. Zo ook op de opvang. Wanneer een kind niet
fit is, bellen wij naar de ouders om te kijken wat we gaan doen. Het kind kan in bed
gelegd of opgehaald worden. Als een kind koorts heeft (38,5 graden), bellen wij altijd
de ouders. Bij koorts moet uw kind opgehaald worden.
Bij ziekte met besmettingsgevaar kunnen wij uw kind mogelijk niet opvangen. Dit wordt
in overleg met u besloten. Mocht u twijfels hebben over of uw kind kan komen, bel
dan even naar uw opvanglocatie voor overleg.
Bij ziekte van uw kind stellen wij het zeer op prijs wanneer u ze afmeldt. Dit kunt u
telefonisch doen of via het ouderportaal. Zo weten wij of uw kind ook daadwerkelijk
komt. Wanneer uw kind afwezig is zonder afmelding, gaan wij ons zorgen maken.
Daarnaast is afmelden voor de BSO erg belangrijk, omdat we de BSO kinderen
natuurlijk van school gaan halen. Bij ziekte van uw kind worden de kosten van de
opvang wel gerekend. Dit gebeurt omdat we personeel in hebben moeten plannen.
Medicatie
In principe geven wij geen medicamenten, tenzij het een eenvoudige behandeling is
met weinig risico. Ouders zijn verantwoordelijk voor de beoordeling van het risico en
de moeilijkheidsgraad van de handeling. Kids Talent is nooit verantwoordelijk voor de
gevolgen van het geven van medicijnen in opdracht van ouders.
Indien men er toch voor kiest, dan dient het medicijn in de originele verpakking te

zitten met juiste gegevens (naam, hoeveelheid, houdbaarheidsdatum, datum van
opening, naam medicijn, bijsluiter erbij en op welke wijze, normaal Nederlands product,
verkrijgbaar bij apotheek of op voorschrift van een arts). Bij twijfel geven we het niet.
Uiteraard bellen we dan naar de ouders.
Alleen het potje met uiterste openingsdatum en houdbaarheidsdatum is geldig. Als
het medicijn is verlopen, wordt het niet gegeven. De ouders/verzorgers worden direct
gebeld.
Als een medicijn koel bewaard moet worden, zetten we het in een bakje in de koelkast
of hoog weg, wel in het zicht van de leidsters. Nieuwe geneesmiddelen geeft u eerst
thuis. Daarna worden ze pas bij de opvang gegeven i.v.m. een mogelijke allergische
reactie.
Wij kunnen geen extra zorg bieden voor een ziek kind, u dient een ziek kind thuis te
laten. De ouders blijven altijd verantwoordelijk.
Wij mogen geen koortsverlagende medicijnen en paracetamol toedienen of medische
handelingen verrichten.
Medicijnen geven wij enkel nadat er door u een medicijnverklaring ingevuld en ondertekend is en u duidelijke instructies heeft gegeven over het gebruik van het medicijn.

Ouderportaal
Binnen Kids Talent werken wij met een softwaresysteem
waarbij u toegang heeft tot het ouderportaal. Na
inschrijving bij onze opvang, ontvangt u van
ons een inlognaam en wachtwoord, zodat
u thuis in kunt loggen (via ww.kidstalent.
nl) of via de app. Hierdoor kunt u zelf uw
planning doorgeven, uw facturen en
factuurspecificaties inzien, maar u kunt
ook zien hoe de dagelijkse verzorging
van uw kind is verlopen.
Mocht u vragen hebben over het werken met het plansysteem, dan kunt u
contact opnemen met de locatiemanager of met de administratie.
Algemeen
Waarvoor zorgen wij?
• Luiers, wij gebruiken Pampers;
• Fruit, groenten, crackers en drinken;
• Broodmaaltijd;
Daarnaast kunt u een warme maaltijd afnemen tegen een vaste prijs.

Waar zorgt u voor?
• Dieetvoeding;
• Fruitpotjes;
• Groentehapjes;
• Flesvoeding; het liefst met 1 reservevoeding;
• Flessen;
• Slaapzak en indien nodig hoeslakentje;
• Knuffel/ speentje (uitgekookt);
• Reservekleding.
Als u wijzigingen in de verzorging heeft, kunt u dit
mailen naar de locatiemanager.
Om verwarring en wisselingen te voorkomen,
vragen wij u gelabelde spullen van uw kind mee te geven. Denk aan flesjes, spenen,
slaapzakken, enz. Kijk hiervoor eens op www.goed-gemerkt.com.
Bij binnenkomst kunt u de voeding in de voedingsbak zetten. De overige spullen kunt u
in het bakje van uw kind leggen. Zo hebben wij snel alle benodigde spullen bij elkaar.

Huisregels
1. Ieder nieuw kind en zijn/haar ouders/verzorgers moeten de algemene huisregels
kennen en snappen.
2. De kinderen dienen niet zelf het hek, de poort open te maken. Dit doet een ouder/
verzorger of een leidster van het dagverblijf.
3. De poort bij de buitenspeelruimte is altijd op slot en de pal is altijd naar beneden.
4. In de entree mogen geen losse voorwerpen op de grond slingeren. Spullen dienen
aan de kapstok, op het schoenenrek en in de laatjes opgeborgen te worden.
5. In de entree mogen geen kinderwagens of kinderstoelen achterblijven. Tijdens het
halen en brengen staan deze uit de loop.
6. In de slaapkamer mogen kinderen alleen spenen (zonder koortjes) of knuffels meenemen. Spenen worden gecontroleerd op scheurtjes e.d. Kapotte spenen gooien we
direct weg. Speelgoed e.d. gaan niet mee in de slaapkamer.
7. Kinderen slapen in een slaapzak, zonder dekbedje.
8. Als kinderen zonder schoenen binnenlopen (wat onze voorkeur heeft i.v.m. hygiëne)
moeten ze sloffen of sokken aan met daaronder rubbernopjes om uitglijden te
voorkomen. Blote voeten voldoen ook!
9. Kinderen mogen niet van de speelplaats af zonder toezicht van een ouder/verzorger of leidster. Alleen indien ouders hiervoor getekend hebben, is het toegestaan om
buiten het terrein te treden.
10. Niemand mag foto’s maken van andermans kinderen zonder eerst toestemming te
vragen aan de leidsters. Foto’s van de kinderen mogen nooit zonder toestemming
van de ouders op een website geplaatst worden. Op de verzorgingslijst staat de
status voor foto’s per kind.
11. Alleen ouders en leidsters bedienen de in- en uitklokcomputers en niet de kinderen.
HYGIËNEREGELS
1. Open wondjes zijn afgedekt met waterafstotende pleisters voordat de kinderen de
opvang in kunnen (ook voor krentenbaard, waterpokken en loopoor).
2. Ouders koken zelf de spenen en flessen uit.
3. De slaapzak en het hoeslakentje (m.u.v. locatie Oirschot) worden door de ouders
meegenomen en gewassen.

Inschrijving of contractwijziging:
Het inschrijven maar ook het wijzigen van het opvangcontract gaat makkelijk via de
website www.kidstalent.nl. U ziet bovenaan 4 knoppen:
•

Vrijblijvende rondleiding:
Hiermee kunt u een afspraak maken om de gewenste locatie te bezoeken
en te ervaren waar uw kindje opvangen kan worden. U kunt dan de sfeer
proeven en kennis maken met de pedagogisch medewerksters. Daarnaast is
er alle gelegenheid om alle vragen te stellen die u heeft.

•

Contractmogelijkheden (Contractwijzer):
Bij de contractwijzer kunt u de gewenste opvangdagen en -tijden invoeren
waarna het systeem automatisch berekent welk contract voor jullie het beste
en voordeligste is. Het brutobedrag van het contract wordt getoond maar
ook hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt verwachten en wat per saldo jullie
netto bijdrage zal zijn. Super makkelijk inzicht om een goede keuze te maken.

•

Inschrijfformulier/wijzigingsformulier:
Hiermee kunt u uw kind inschrijven voor de opvang. Als u alle gegevens heeft
ingevoerd dan krijgt u een bevestiging per mail. Hierna nemen wij contact
met u op om de inschrijving te bespreken en te bevestigen zodat jullie weten
waar je aan toe bent.
Als op een later moment jullie opvangbehoefte wijzigt dan wijzigen wij ge
woon met jullie mee. Het contract kan elke maand aangepast worden zodat
het goed blijft aansluiten bij wat jullie nodig hebben. Dit kan makkelijk doorge
geven worden via het wijzigingsformulier op onze site.

•

Inloggen op het ouderportaal:
Middels deze knop komen jullie op het ouderportaal van Kids Talent. Hier kan
je de planning van de kind(eren) invoeren, het dagrapport met leuke foto’s
zien en ook de facturatie inzien. Super makkelijk. Uiteraard hebben we ook
een app beschikbaar om nog makkelijker de opvang via de telefoon te regelen.

Postadres:
Nieuwstraat 10
5688 BE Oirschot

info@kidstalent.nl
www.kidstalent.nl
0499-570397

Volg ons:
facebook.com/kidstalent.nl

