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Inleiding

Dit hoofdstuk is een aanvulling op het pedagogisch beleid (kwaliteitshandboek /39.0 pedagogisch
beleid) van Eigen&Wijzer geldend voor locatie IKC Sint Bonifacius hierna te noemen Bonifacius.
De pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn bij Bonifatius zijn op de hoogte van de inhoud van
het pedagogisch beleid en gebruiken dit hoofdstuk als aanvulling op dit beleid.

Locatie IKC Sint Bonifacius

Wat hebben een basisschool en een organisatie voor kinderopvang gemeen? Heel veel!
Beiden willen het beste voor ieder kind, het beste op het gebied van opvoeden, leren en spelen.

Katholieke basisschool Sint Bonifacius en Stichting Eigen&Wijzer voor kinderopvang hebben hun
krachten gebundeld, om het beste voor ieder kind nog beter te maken. We werken intensief samen,
vanuit een gedeelde visie. Ontwikkelingskansen van kinderen staan centraal, maar ook het faciliteren
van ouders om werk en opvoeding te combineren vinden we belangrijk.

Samen in een IKC
In het Integraal Kind Centrum komt alles samen. Op één locatie bieden we een totaalpakket voor
kind(eren) op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling..

Tussen 7.30 uur tot 18.30 uur kunnen kinderen van 2-13 jaar bij ons terecht om te leren en te spelen.
Wij bieden een dagprogramma waarin het plezier, welzijn en de ontwikkeling van het kind centraal
staan. Het herkennen, erkennen en stimuleren van talent krijgt hierbij alle aandacht. Misschien is een
kind wel een echte musicus, een kunstenaar, of een sporter in de dop, wie weet! Bij ons krijgen
kinderen alle ruimte en kansen om hun unieke talenten te ontdekken.

Talenten binnen het team en daarbuiten
Alle medewerkers van het IKC werken nauw samen en kunnen zowel tijdens als na schooltijd worden
ingezet. Zo kan een speciaal gekwalificeerde medewerker van de opvang tijdens lesuren
ondersteuning bieden aan de leerkracht, of bijvoorbeeld muziek- of sportlessen verzorgen.
Leerkrachten kunnen na schooltijd bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding bieden. Zo benutten we ook de
talenten van ons team optimaal.

Omdat we niet alles alleen kunnen, werken we samen met diverse organisaties op het gebied van
sport en cultuur. Ook voor de ouder, staan we klaar. Onze pedagogisch medewerkers zijn getraind in
het geven van basis opvoedingsadviezen aan ouders.

Structureel, flexibel of incidenteel voor kinderen vanaf 4 jaar
Het Integraal Kind Centrum biedt een ochtendprogramma voor peuters. Daarnaast kan gebruik
gemaakt worden van buitenschoolse opvang, voor en na schooltijd. Er kan gekozen worden voor
vaste of flexibele dagdelen. Een kind kan ook incidenteel meedoen aan specifieke buitenschoolse
activiteiten. In de nieuwsbrief vermelden we structureel welke activiteiten er op stapel staan.
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1. Veiligheid vormt de basis

Groepen
Op deze locatie bieden wij peuteropvang en buitenschoolse opvang.
De peuteropvang heeft 16 kindplaatsen en de buitenschoolse opvang heeft 20 kindplaatsen.

Peuteropvang 2-4 jaar
De peutergroep bestaat uit een horizontale stamgroep waarin maximaal 16 kinderen in de leeftijd van
2 tot 4 jaar opgevangen kunnen worden, onder leiding van vaste pedagogisch medewerkers.

Eigen&Wijzer hanteert bij het berekenen van de leidster-kind ratio onderstaand (wettelijke) schema,
zoals opgenomen in het Besluit Kwaliteit Kinderopvang als leidraad.

Schema voor de berekening van de leidster-kind ratio bij peuteropvang/peuterspeelzaal:
Leeftijd Leidsters Maximale

aantal
Leidsters Maximale

aantal
2-4 jaar 1 8 2 16

De buitenruimte
Voor de kinderen van 2-4 jaar is het kleuterplein toegankelijk en veilig.

Veiligheid voor kinderen die de groepsruimte verlaten om gebruik te maken van het sanitair
Kinderen die zelfstandig naar het toilet kunnen, moeten de groepsruimte verlaten om naar de
sanitaire ruimte te gaan. Kinderen die vanuit de groepsruimte naar de sanitaire ruimte gaan volgen de
stapstickers op de vloer. De beroepskracht herinnert de kinderen hieraan bij elk bezoek aan de
sanitaire ruimte.

Buitenschoolse opvang 4-13 jaar
De buitenschoolse opvang bestaat uit 1 basisgroep voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar en
bestaat uit maximaal 20 kinderen.

Basisgroep:
Kinderen starten hun opvang altijd in hun basisgroep. De basisgroep begint bij voorkeur altijd op
dezelfde, vaste plek, zodat er rust en regelmaat is aan het begin van de opvang. In een groep leren
kinderen veel van wat van belang is voor hun sociale ontwikkeling; groepsvorming, elkaar helpen,
rekening houden met anderen, conflicten oplossen. De pedagogisch medewerker geeft de kinderen
uitleg en toelichting op het activiteitenprogramma

Verlaten van de basisgroep:
Binnen Eigen&Wijzer wordt gewerkt met een open deuren beleid. Bij deze pedagogische methode
worden de kinderen structureel in de gelegenheid gesteld om buiten de basisgroepsruimte en met
kinderen van andere basisgroep te spelen. Voor meer informatie zie: kwaliteitshandboek deel 1 /
hoofdstuk 39.1 algemeen pedagogisch werkplan - open deuren beleid. Kinderen starten hun
opvang(mid)dag in hun basisgroep. De basisgroep bestaat uit maximaal 22 kinderen. De basisgroep
begint de (mid)dag altijd op dezelfde plek, zodat er rust en regelmaat is aan het begin van de
opvang(mid)dag. Op de andere momenten verlaten de kinderen eventueel hun basisgroep. In een
groep leren kinderen veel van wat van belang is voor hun sociale ontwikkeling: groepsvorming, elkaar
helpen, rekening houden met anderen, conflicten oplossen. De pedagogisch medewerker geeft de

Datum uitgifte: juli 2018
Datum laatste wijziging: 10 oktober 2022

Pagina 4 van 12



Eigen&Wijzer / WIJS / KwaliteitWijzer / Pedagogiek / Locatiespecifiek pedagogisch werkplan
Locatie IKC St. Bonifacius

kinderen uitleg en toelichting op het activiteitenprogramma. De kinderen worden in de gelegenheid
gesteld en zo nodig ondersteund om zelf een keuze te maken uit de aangeboden activiteiten.

Om het werken met het open deuren beleid op de BSO kwalitatief te bewaken hebben we de volgende
afspraken met elkaar gemaakt:
De pedagogisch medewerkers houden de vinger aan de pols: ze zien toe op de fysieke veiligheid van
het kind, maar ook op zijn of haar emotionele welbevinden. Zij gaan dus regelmatig na of de kinderen
zich prettig voelen en aan het spelen zijn. Ook is het belangrijk dat de pedagogisch medewerkers de
kinderen laat wennen aan alle ruimtes en hen zeker in het begin ook letterlijk over de drempel
begeleidt naar de nieuwe speelruimtes of de speciale activiteiten in het gebouw. Ouders vinden het
prettig om te weten wat hun kind heeft gedaan tijdens het open deuren beleid. Via
whiteboards/krijtborden in de ruimtes van de BSO wordt duidelijk gemaakt wat er die middag
aangeboden is. De pedagogisch medewerkers weten van hun basisgroepkinderen waar ze aan
meegedaan hebben en dragen dit over aan de ouders.

BKR:
Eigen&Wijzer hanteert bij het berekenen van de leidster-kind ratio onderstaand (wettelijke) schema,
zoals opgenomen in het Besluit Kwaliteit Kinderopvang als leidraad.

Schema voor de berekening van de leidster-kind ratio bij samengestelde groepen buitenschoolse
opvang:
Leeftijd Leidsters Maximale

aantal
4 tot 13 jaar 1 11¹

2 22²
¹ Waarvan maximaal negen kinderen van 4 tot 7 jaar
² Waarvan maximaal achttien kinderen van 4 tot 7 jaar

Beroepskrachten in opleiding, stagiaires en vrijwilligers
Op deze locatie wordt niet met beroepskrachten in opleiding, stagiaires en/of vrijwilligers gewerkt.

Binnenruimte:
Er wordt gebruik gemaakt van het speelleerplein.. Er is een speelhal aanwezig waar de kinderen
zowel voor vrij spel als georganiseerde activiteiten gebruik van maken.
In de groepsruimtes zijn diverse speelhoeken voor alle kinderen beschikbaar. Door ons
opendeurenbeleid kunnen kinderen overal gebruik van maken.
In de groepsruimte is een leeshoek, computer en er zijn tafels waar gezelschapsspelen aan worden
gedaan en waaraan geknutseld kan worden. De huishoek bij het kleuterlokaal en de gehele ruimte
van de peuteropvang worden ook gebruikt.

Buitenruimte:
De kinderen spelen buiten op het schoolplein. Kinderen mogen niet zonder toestemming van het
plein af.

Algemeen:
IKC Activiteitenprogramma
Kinderen die de BSO bezoeken worden in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan het IKC
activiteitenprogramma. Deze activiteiten vinden plaats binnen het schoolgebouw. De pedagogisch
medewerker draagt de kinderen over aan de workshopbegeleider en maakt afspraken over het
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terugkeren naar de basisgroep na de activiteit. Tijdens de activiteit is de pedagogisch medewerker in
het gebouw aanwezig (op de groep met de BSO kinderen die niet deelnemen aan de IKC-activiteit) en
bereikbaar voor de workshopbegeleider en het deelnemende kind. In de situatie waarbij de
workshop buiten het gebouw plaatsvindt, worden de kinderen begeleidt door een pedagogisch
medewerker.

Dagindeling KDV en peuteropvang 2-4 jaar
Openingstijden: van 8:15 tot 12:00 uur (dinsdag en vrijdag)

Ochtend:

Tijd  Vrij
spel

Vaste
activiteit

Georg.spel
incl.

thema

Rust
moment

(basis)groeps-
moment

Ontwikkel
.gebieden

8.15 Inloop ouders en
kinderen

X X  X X

8.30 Afscheid ouders en vrij
spel

 X X  X  X

9.00 Opruimen X   X X

9.10 Op vrijdag: gezamenlijk
spel met de kleuters in
het speellokaal

X X X

9.15 Kring, gevolgd door
activiteit

X X X X

10.00 Op dinsdag: Gymlokaal  X X X   X 

10.30 Eet en drinkmoment X X X 

10.45 Verschonen en naar de
w.c.

X X

11.00 Op dinsdag: gezamenlijke
activiteit met de kleuters

 X X X

11.15 Opruimen en jassen aan X X X

11.30 Vrij spel. Buiten (alleen
bij slecht weer binnen)

X X  X X

12:00 Ophaalmoment X X X

BSO:
Openingstijden: van 14:15-18:30 uur (maandag, dinsdag en donderdag)
Tijd Vrij

spel

Vaste

activitei

t

Georg.spe

l

incl thema

Rust

momen

t

(basis)groeps

-

moment

Ontwikke

l

.gebiede

n

14.15

uur

Ontvangst en lijsten

controleren

X X

14.20

uur

Buitenspelen/vrij spel X X X
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14:45

uur

Kinderen aan tafel met

crackers/rijstwafels en

drankje.

X X X X X

15.00

uur

Georganiseerde activiteit en

vrij spel

X X X X

16.45

uur

Eet en drinkmoment met

fruit, groente en een drankje

X X X X

17.15

uur

Kinderen helpen opruimen

en vrij spel tot het ophalen

X X X

Meer informatie over het aanbod van activiteiten op de  buitenschoolse opvang binnen Eigen&Wijzer
staat omschreven in kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 39.1 pedagogisch beleid -  activiteiten.

0,5/3 uurs regeling (afwijking BKR)

Zowel bij de peuteropvang als de buitenschoolse opvang wordt niet afgeweken van de BKR.

Inzet pedagogisch medewerkers in ontwikkeling/studenten/vrijwilligers
Gedurende sommige periodes zijn er op de locatie medewerkers in ontwikkeling (hierna te noemen
pmio) werkzaam of worden er studenten of vrijwilligers ingezet. Zij zijn altijd geregistreerd in het
personenregister kinderopvang. Wanneer deze (gedeeltelijk) formatief worden ingezet dan doen wij
dit op basis van een verklaring waarin de docent/begeleider van de pmio/student verklaren dat dit
verantwoord is. We kijken hierbij op basis van zijn/haar competenties, kwaliteiten en opgedane
opleidings- en praktijkervaring of deze pmio/student voldoende bekwaam is om te werken vanuit de
wettelijke kaders en volgens het pedagogische beleid van Eigen&Wijzer. De pmio/student creëert een
vellig klimaat voor de kinderen die hij/zij verzorgt, opvoedt en begeleidt. Hij/zij biedt verantwoorde
kinderopvang volgens de vier wettelijke pedagogische basisdoelen.
De pmio/student staat niet alleen op de groep en ontvangt voldoende kwalitatief goede begeleiding
bij zijn of haar dagelijkse werkzaamheden.
Om het leerproces te borgen wordt elke twee weken een verslag gemaakt door de pmio/student
waarin de vorderingen van de persoonlijke leerdoelen beschreven staan. Dit verslag wordt door de
docent/begeleider gezien en ondertekend.

2. Aandacht voor ieder kind

Brengen/ophalen

Warme overdracht
De 2-4 jarigen worden door de ouders/verzorgers persoonlijk overgedragen aan de pedagogisch
medewerker. Tijdens deze overdracht worden bijzonderheden inzake het welbevinden van het kind
benoemd zodat hier tijdens de opvang rekening mee gehouden kan worden. Bij het ophalen wordt de
ouder/verzorger door de pedagogisch medewerker geïnformeerd over het ritme en welbevinden van
het kind.

De 4 en 5 jarige kinderen die aansluitend op de onderwijstijd naar de BSO gaan blijven in de klas tot
de meeste kinderen en ouders uit de school vertrokken zijn. De leerkracht ziet hierop toe en maakt
duidelijke afspraken met de kinderen. De leerkracht draagt de kinderen over aan de pedagogisch
medewerker. De kinderen vanaf groep 3 (6 jaar) komen zelfstandig naar de inpandige BSO.

Datum uitgifte: juli 2018
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Wanneer een kind mist, gaan de pm’ers informeren bij de leerkracht of het kind is afgemeld, zoeken
in de school en indien het kind onvindbaar is worden de ouders gebeld. Er zijn duidelijke afspraken
gemaakt met de leerkrachten en kinderen wat zij moeten doen als zij niet weten of zij naar de BSO
moeten. Deze afspraken worden regelmatig herhaald.
De eventuele  bijzonderheden vanuit onderwijstijd worden door de leerkracht op kindniveau
overgedragen aan de pedagogisch medewerker. Tijdens de opvang wordt hier gepaste aandacht aan
gegeven. De pedagogisch medewerker informeert de ouders hierover wanneer het kind wordt
opgehaald.

Ouders melden zich bij het ophalen bij de pedagogisch medewerker zodat er een warme overdracht
kan plaatsvinden. De pedagogisch medewerker registreert dat het kind is opgehaald.

Wennen:
Wennen binnen de peuteropvang en buitenschoolse opvang bij IKC Bonifacius geschiedt conform het
algemene wenbeleid.

3.  Ontwikkelen door te ontdekken

Inrichting:

Groepsruimtes

Alle groepsruimtes zijn ingericht aan de leeftijd van de kinderen.
De peutergroepen bevindt zich in een lokaal naast de kleuterklas aangrenzend aan het leerplein waar
de BSO gevestigd is. Er zijn hoekjes gecreëerd met uitdagend speelgoed en veel echte materialen. In
het midden van iedere groepsruimte staat een grote tafel waaraan wordt geknutseld en gegeten
maar waar ook de sociale competentie aandacht krijgt in het groeien naar samenwerken/samenzijn.
Binnen de groepen zijn ook kleinere tafels en stoeltjes aanwezig zodat peuters ook zelfstandig en op
eigen initiatief kunnen werken aan een tafeltje.
Activiteiten
Tijdens de opvang van de kinderen is het uitgangspunt dat kinderen optimaal gefaciliteerd worden in
hun ontwikkeling. Dat geldt voor de inrichting van de ruimtes en het aanbieden van activiteiten voor
de kinderen. Het hulpmiddel Piramide en Tomke helpt ons structuur aan te brengen in de opbouw
van de activiteiten en thema’s. Georganiseerde activiteiten sluiten altijd aan bij de ontwikkelbehoefte
van de kinderen. We bieden een verrijking aan op de momenten dat we samenvoegen met de
kleuters. Hierin werken we samen met de onderbouw leerkracht.

Tweetalige peuteropvang met Tomke. Het Tomke-project heeft als doel de Friestalige leescultuur die
kinderen in de voor- en vroegschoolse leeftijd omgeeft te bevorderen om uiteindelijk de
taalontwikkeling en het leesgedrag van de kinderen te stimuleren, in zowel het Frysk als het
Nederlands”. Pedagogisch medewerker Ietsje praat Frysk met de kinderen en pedagogisch
medewerker Ester praat nederlands met de kinderen.

Ouderbetrokkenheid
De betrokkenheid van ouders is belangrijk omdat de opvang en ouders de opvoedtaak delen.
Wanneer ouders de plek waar hun kind is, prettig vinden, is dat voor hun kind een goede basis voor
een veilig gevoel en een goede start. Ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kind en met
ouders op één lijn zitten over faciliteren van de ontwikkeling van hun kind, versterkt het kind in zijn of
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haar ontwikkeling. Als opvang hebben wij de taak om ouders te betrekken bij de opvang, dat doen we
door;

● Dagelijks: tijdens de “Spelinloop” aan het begin van elke dag is er de gelegenheid voor ouders
en kinderen om samen te spelen/leren en de overgang van thuis naar de groep te
vergemakkelijken.

● Ouders worden d.m.v. een ouderbrief via Social Schools maandelijks (communicatiemiddel)

op de hoogte gebracht van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen.

● Tweemaal per jaar zijn er oudergesprekken waarin ouders worden geïnformeerd over de

ontwikkeling van hun kind.

● Eenmaal per jaar (op aanvraag van ouders) is er een informatiebijeenkomst voor de ouders,

waarin ze worden geïnformeerd over diverse thema’s (interactie met kinderen, Piramide en

Tomke, etc)

De regels die de kinderen kennen vanuit het onderwijs zijn tevens van kracht op vrije tijdsmomenten
die de kinderen binnen het gebouw en op het schoolplein doorbrengen. De pedagogisch
medewerkers zien er op toe dat de kinderen binnen niet rennen, zorgvuldig omgaan met speelgoed
en materialen, respect hebben voor elkaar en geen ongewenst taalgebruik hanteren.

Huishoudelijke afspraken

Schoonmaak
Dagelijks worden er schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd door een externe partij. Aanvullend
hierop verrichten de  pedagogisch medewerkers tijdens hun werkzaamheden op de groep een
gedeelte van de schoonmaakwerkzaamheden op de locatie. De pedagogisch medewerker s maken
schoon aan de hand van het beleid op het gebied van schoonmaken dat binnen Eigen&Wijzer
gehanteerd wordt en omschreven staat in kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 17.0beleid veiligheid
en hygiëne binnen en buiten.

Gebruik van de keuken
Er kan door de pedagogisch medewerkers gebruik worden gemaakt van de gemeenschappelijke
keuken. Bij het gebruik maken van de keuken is het van belang om het beleid zoals omschreven in:
‘kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 39.0 pedagogisch beleid - 3.5. hygiëne en veiligheid en 3.6
veiligheid in de keuken’ in acht te nemen.

Boodschappen
Boodschappen worden door de pedagogisch medewerkers gehaald of bezorgd door de leverancier.
Wanneer de boodschappen gehaald/bezorgd zijn dienen de koelverse producten direct uitgepakt te
worden. Hierbij is het van belang om het beleid zoals omschreven in: ‘kwaliteitshandboek deel 1 /
hoofdstuk 39.0 pedagogisch beleid - 3.5.5.voedselhygiëne’ in acht te nemen.
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4. Samen met elkaar

Wij zitten op dit moment middenin de ontwikkeling van de integrale samenwerking tussen onderwijs
en opvang.

Wat gebeurt er al:
- Ontmoetingsactiviteiten tussen de peuters en kleuters organiseren.

- Gezamenlijke IKC bijeenkomsten voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers.

- Gezamenlijke thema’s.

- IPC integraal toepassen.

Wat gaan we nog verder ontwikkelen:
- Integratie zorg 0-13 jaar, in samenwerking met de coördinator passend onderwijs.

Datum uitgifte: juli 2018
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Bijlage 1 - Huisregels  locatie IKC Sint Bonifacius (peutergroep en buitenschoolse opvang)

Bereikbaarheid
De peuteropvang en de buitenschoolse opvang zijn bereikbaar op hetzelfde telefoonnummer:
06-22301476.

Brengen/halen 
Peuteropvang:

● De peuteropvang is op dinsdag en vrijdag geopend van 08.15 uur tot 12:00uur.
● De breng- en haaltijden zijn; 08.15 - 08.30 uur (brengen)

12:00 uur (halen)
Buitenschoolse opvang:

● De buitenschoolse opvang is op dinsdag en donderdag geopend van 14:15-18:30 uur.
● De voorschoolse opvang is op dinsdag en vrijdag geopend vanaf 7.30 uur aansluitend op de

schooltijden.
● Tijdens vakantiedagen voegen we samen op onze locatie in Sneek en is de buitenschoolse

geopend van 7:30-18:30 uur.
Algemeen:

● Bij het ophalen melden de ouders het kind altijd af bij de pedagogisch medewerkers.
Vanwege het (mid)dagprogramma worden ouders verzocht om dit niet vóór 16.30 uur  te
doen. In uitzonderingssituaties wordt er vooraf afgestemd met de pedagogisch medewerkers.

Persoonlijke eigendommen
● Maxi-cosi’s  kunnen in de hal worden achtergelaten.
● Voor ieder kind is er een kapstok.

● Schooltassen, knutselwerken en andere persoonlijke spullen worden dagelijks meegenomen
naar huis.

● Eigen&Wijzer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke eigendommen.

Informatie uitwisseling
● Informatie vanuit Eigen&Wijzer wordt digitaal aan alle ouders verzonden.
● De voertaal binnen Eigen&Wijzer is Nederlands (de peuteropvang is tweetalig NL-Frysk).
● Ouders kunnen van 8.15 uur tot 12.00 uur contact opnemen met de pedagogisch

medewerkers van de peuteropvang  en tussen 14.00 uur en 18.30 uur met de pedagogisch
medewerkers van de BSO.

● Voor administratieve of plannings-technische vragen kunnen ouders tussen 8.30 uur 17.00
uur contact opnemen met het hoofdkantoor in Loosdrecht, op telefoonnummer
035-5826035.

● Ouders worden rechtstreeks geïnformeerd door de pedagogisch medewerker tijdens de
overdracht bij het halen van de kinderen wanneer er sprake is van eventuele  mededelingen.

● Het inspectierapport van de GGD, het pedagogisch beleid en het pedagogisch werkplan
staan ter inzage op de website.

Opvangdagen
● Op de website vinden ouders de procedures om te ruilen van dagen en extra dagen aan te

vragen. Dit kan ook via de pedagogisch medewerker op de groep.
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● Ruim voor de schoolvakanties  ontvangen ouders en/of verzorgers een formulier waarop zij
kunnen aangeven welke dagen hun kind(eren) gebruik wil(len) maken van de
vakantieopvang. Dit met het oog op de personeelsplanning in deze weken.

● Het is mogelijk om incidenteel (één van) een reguliere opvangdagen te ruilen met een
andere dag waarop er normaliter geen opvang af wordt genomen. Het ruilen van dagdelen is
echter alleen mogelijk wanneer de groepsbezetting en samenstelling dit toelaat en tevens
dient het ruilen binnen 4 weken voor of na de reguliere dag te geschieden. Het ruilen van
dagdelen kan de ouder en/of verzorgers bij de pedagogisch medewerkers aanvragen.

● Wanneer een wijziging van dag(deel) structureel is kan de ouder en/of verzorgers contact
opnemen met het hoofdkantoor.

Rookverbod
● Er geldt een rookverbod binnen de locatie.

Parkeerbeleid
● Parkeren is uitsluitend toegestaan buiten het terrein van het IKC.

Hondenbeleid
● Honden zijn niet toegestaan op het plein en in het IKC.
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